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SLOVA STAROSTY III .
Problém druhý, hor�í: kritická situace je

se zdej�ím høbitovem. Po pøikázaném
zákonném hydrogeologickém pøe-
zkoumání tamní situace a jejím zhodno-
cení nesmí obec z hygienických, jako�
i etických dùvodù høbitov vyu�ívat k po-
høbùm �do zemì�. V�e souvisí s katastro-
fálním podmáèením celého objektu po
loòském abnormálnì de�tivém roce.
Místní úøad sice jedná s úøadem v Kolo-
dìjích, jestli by nám nepomohl krizovou
situaci na pøechodnou dobu øe�it, ale ani
jejich pøípadný souhlas pochopitelnì ne-
vyøe�í problémy tìch, kteøí budou stát pøed
otázkou � co dál. Bolestné nutné pøesu-
ny se na�tìstí nedotknou stávajících
hrobù a nebudou mít vliv na umis�ování
uren, jako� i mo�nosti vytvoøení léta
diskutované rozptylové louèky. Bude
v�ak nutno hledat systémová øe�ení do
budoucna, zva�ovat zpùsoby nákladných
odvodnìní a hloubkových drená�í za úèe-
lem sní�ení hladiny spodních vod. (Mo�ným
øe�ením by byla spolupráce s budoucí-
mi investory výstavby plánovaného
obchvatu, ale problém nará�í na nejistotu
èasových termínù.)

A je to venku. Ale jak øíkal klasik: ne-
kamenujte �pro roky�, kamenujte pro
nìco jiného.

Petr Mach

P.S.: dìkuji v�em, kteøí zareagovali na
úvodník z minulého èísla a nabídli
své rady, pomoc, slu�by, kontakty
a vlastní pøedstavy koncepcí a vizí.
Tì�ím se na spoleènou spolupráci.

Vítejte v pøedjaøí, drazí spoluobèa-
né - a mnì je s nostalgií zavzpomínat
na èasy, kdy jsem po zimní okurkové
sezónì koneènì mohl v zahrádkáø-
ských kalendáriích otevøít høejivá té-
mata poèínajících jarních prací. Téma-
ta veskrze optimistická a nekonfliktní.
Dne�ní mùj úvodník (postøehli jste
drobnou zmìnu? � ze �Slovo staros-
ty�, budou od bøezna �Slova staros-
ty�) bude vìcnìj�í a støízlivìj�í, ne�li
pøíspìvky minulé. Mám na srdci dva
problémy, oba dva se vyjevily bez na-
�eho pøièinìní a ani do jednoho se mi
pøíli� nechce, proè, posuïte sami.

Problém èíslo jedna je o málo jed-
nodu��í a svým zpùsobem i konstruk-
tivní: pøesun zdej�ího po�tovní úøadu.
Doposud veskrze pøátelské a prospì�-
né sou�ití místního úøadu s paní Po�-
tou mìlo ji� od prvopoèátku zásadní
nedostatek - absolutnì nevyhovující
zázemí pro po�tu samu, respektive pro
její zamìstnance. Po�ta si tedy z vlast-
ní iniciativy, za pomoci realitní kance-
láøe, hledala prostory nové. Dneska
u� je má a je pouze otázkou nejbli�-
�ích mìsícù, kdy se do nového (respek-
tive staronového) objektu bude stìhovat.
Potud by bylo v�echno v poøádku, a jak
z øeèeného vyplývá, vlastnì i na místì.
Problém je v�ak v tom, �e nová po�ta
bude mít svùj stánek v místì stávajícího
obchodu JO - ESPRIT (Staroújezdská
23), tedy o kousek dále od obecního
�zlatého køí�e�, o nìco dále od zastáv-
ky autobusù. Co� bude pro nás, v�ech-
ny obyvatele obce, úøedníky na radnici
nevyjímaje, krùèkem zpátky.
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MEZI LIDMI

CHORVATSKO - PORE»
       Hotel DelfÌn**

Poreèská riviéra se vyznaèuje mno�stvím zátok a malých
poloostrùvkù, které poskytují nádherné a klidné koupání.
Hotely a ubytovací zaøízení jsou moderní a samozøejmostí
jsou bazény a �iroké mo�nosti sportovního vy�ití. Na moøi
spatøíte stovky rybáøských èlunù a výletních lodí, které Vám
pøipraví nezapomenutelné zá�itky pøi plavbì podél pobøe�í.
Pøi procházce veèerní Poreèí se nabízí náv�tìva øady kultur-
ních akcí, posezení ve stylových hospùdkách a restauracích
nebo si mù�ete vychutnat historické centrum mìsta, které se
postupnì vytváøelo v prùbìhu 2000 let.

Hotel Delfín le�í 5 km ji�nì od Poreèe, v Zelené Lagunì.
Standartní hotel je pouhých 60 m od moøe. V�echny 2-lù�ko-
vé pokoje mají vlastní soc.zaøízení, nìkteré jsou s balkonem
(za pøíplatek). Polopenze je podávána v hotelové restauraci
formou �védských stolù. Hotelový bazén s terasou má výhled
na moøe. Hotel nabízí velké mno�ství sportovních i spoleèen-
ských aktivit (sauna, bazén, 3 restaurace, aperitiv bar, pivni-
ce...).  Na plá�i je tobogán.
Termín: 30.8.-6.9.2003
Cena: 7.490,-Kè/os
Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi, poji�tìní CK,

autobusovou dopravu, pobytovou taxu.
Pøíplatek: balkon 300,-Kè/os

Zased·nÌ zastupitelstva
Veøejné zasedání zastupitelstva MÈ Praha 2 se koná 20.3. 2003

od 17.00 hod. v spoleèenském sále (vchod z Èentické ul.).
Vyjádøení redakèní rady ohlednì stí�nosti píVìry Hásové

na nesvítící stromek na budovì úøadu. Rada sdìluje, �e dùvod
byl p.Hásové sdìlen výkonnou redaktorkou sl.Jakubcovou
telefonicky a  rada se usnesla, �e její stí�nost ani odpovìï na
ni nebude ve Zpravodaji oti�tìna.

POZV¡NKA
ÈÈK uskuteèní 12.4. zájezd do Polska - Kladska. Odjezd

v 5 hod., cena 200,-Kè.
Zájemci se mohou hlásit u pí Zajacové tel.281970138,

nebo pí Svátkové 281972999.

PODÃKOV¡NÕ
Obèansko správnímu odboru MÈ Praha 21 za blahopøání

k 50 letému trvání na�eho man�elství a za dárek, který nám
doruèila paní Zajacová a paní Vodová.

Dìkujeme srdeènì
Irma a Jiøí Slukovi

Z¡PIS do mate¯sk˝ch ökol
Zápis do mateøských �kol Sedmikráska a Roho�ník

probìhne ve dnech 4. a 5.3. 2003 od 13.00 do 17.00 hod.

Akce ÈÈK
Zájemci o dovolenou se mohou nahlásit na adresu:

Irena Zajacová
Rápo�ovská 151
Újezd n/Lesy
tel.281 970 138

Ji� posedmé poøádáme kom-binovaný zájezd - dìtský tábora rodinnou rekreaci, tentokráteve �panìlsku - Lloret de Mar(70 km od Barcelony) v dobì22.8.-31.8.2003.V cenì Kè 6570,- je zahrnuto:doprava klimatizovaným auto-busem, 7 noclehù v hotelu - ètyø-lù�kové pokoje, polopenze for-mou �védských stolù. V místìpobytu je mo�no zakoupit vý-lety. Tábor je urèen pro dìti vevìku 7 - 17 let.Bli��í informace Vám podajívedoucí zájezdu Irena Okrouhlí-ková 776 137 000, nebo AlenaÈerná 605 777 562. Pøípadnì sio nì napi�te na emailovou adre-su:detskytabor@seznam.cz
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ZE äKOLY

Je�tì jednou se vracíme k zápisu dìtí do 1.tøídy a pøiná�íme nìkolik obrázkù, které pøibli�ují atmosféru této slavnosti. Do
�koly pøi�lo s rodièi, prarodièi a sourozenci 15. a 16.ledna více ne� 60 dìtí, budoucích prvòáèkù. Èekal na nì RÁKOSNÍÈEK,
který pro dìti pøipravil øadu úkolù, a paní uèitelky, které chtìly zjistit, jak dìti umí vyprávìt, poèítat, malovat a zpívat,
poradit si se �kolní ta�kou a zavázat si boty.

Po budovì dìti doprovodily star�í kamarádky, �ákynì na�í �koly, spoleènì stavìly z kostek hrady, skládaly obrázky nebo
si vyzkou�ely, jak jim jde házení míèkem.

Na závìr dìti hrdì pøevzaly �Zápisový list� - doklad o tom, �e se stávají �áky na�í �koly. Mnozí z nich u� ani nechtìjí
èekat do záøí, v�dy� v�echno potøebné umí a Je�í�ek jim pøece nadìlil �kolní aktovku a penál...

V.Vacková
za Masarykovu Z� v Újezdì n.L.
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POLICIE

KULTURA

Hl·öenÌ trestnÈ Ëinnosti
Pøehled telefonù na policii - mìstskou i státní.
Doba dojezdu pohotovostního vozidla:  cca 5 -10 minut
Mìstská: 281 918 886 - stálá slu�ba 24 hod. dennì

156 - telefon zdarma
Státní: 281 973 144 - stálá slu�ba 24 hod. dennì

158 � telefon zdarma

POLICIE »R

Zpráva
Místní oddìlení policie Újezd nad

Lesy sídlí v ulici Li�ické èp.1502. Toto
oddìlení bylo otevøeno od 1.kvìtna 2002.
Od zaèátku roku 2003 do souèané doby
bylo v obci Újezd nad Lesy zaevido-
váno 16 trestných èinù a 5 pøestupkù.

Jedná se o 8 pøípadù kráde�e - vlou-

pání do rodinných domkù a novostaveb,
dále je 5 pøípadù vloupání do moto-
rových vozidel a 1 vozidlo bylo odcize-
no, dále byly odcizeny 2 mobilní telefo-
ny. V uplynulém  období byl  zadr�en
jeden  pachatel vloupání do motorových
vozidel. Dále bylo na MOP øe�eno 5

Nora ROBERTS Smrtící spiknutí
Sue TOWSEND Veøejná zpovìï �eny ve

støedních letech
Rosamunde PILCHER Zimní slunovrat
Stephen LEACOCK Kanadské �ertíky
John CONNOLLY Bílá cesta
Karel �TORKÁN Kati ve slu�bách císaøù
John GRISHAM Pøedvolání
Jackie COLLINS Smrtelné objetí
Linds ALLASON-JONES Øímanka
Dorothy L.SAYERS Lásku a vra�du neutají�
Noah GORDON Lékaøka
Henry DENKER �ance
Viktor FISCHL Trojpovídka o dluzích
Carmen RICO-GODOY U�ívám si �ivota

pøestupkù podle zákona è.200/90 Sb.
a z toho se jedná o 3 pøípady po�kození
vìcí - NP a dále byly øe�eny 2 pøípady
napadení psem. Po pro�etøení byly tyto
2 pøípady pøedány na pøestupkovou
komisi MÚ Újezd nad Lesy.

mjr.Køi��an,  vedoucí MOP

Lynda S.ROBINSON Po�íraèka du�í
Olga SOMMEROVÁ O èem sní �eny 2
Igor BUKOVSKÝ Miniencyklopedie pøírodní

léèby
Julián MELGOSA �ít naplno
Jan NERUDA Básnì
                        KNIHY PRO MLÁDE�
Vìra FALTOVÁ Kocour Vavøinec a jeho pøátelé
Lenka LANCZOVÁ Pár minut lásky
Bonnie BRYANT Dívky v sedlech 1. � 4.
Terence BLACKER Èarosleèna na rozcestí
Joachim FRIEDRICH Ètyøi a pùl kamaráda a bdìlí

trpaslíci
Jacques BREUIL Filipova dobrodru�ství

Marie Tomaidesová
knihovnice

Informace z†Domu dÏtÌ a ml·deûe ñ Ratibo¯ick· 32, HornÌ PoËernice

Jedna horká informace na zaèátek:
4. bøezna poøádá ZV� Bártlova a Dùm dìtí a mláde�e masopustní prùvod ma�kar.
Sraz ma�kar: ve 14.30 hod pøed tìlocviènou ZS Ratiboøická, odkud pùjdeme spoleènì pøed budovu Úøadu MÈ.
Tam se k nám pøipojí dìti ze �koly v Bártlovì ulici a spoleènì pùjdeme �na koledu� k panu starostovi.

NOVÉ KNIHY
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ
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KULTURA
Poté se prùvod odebere za v�eobecného veselí na Chvalskou tvrz, kde bude vybráno a ocenìno 10 nejlep�ích ma�kar.!!!!!
Celá akce bude zakonèena cca v 17. 00 hodin.
Z v e m e   v � e c h n y�.
Na období Velikonoc vyhla�uje Dùm dìtí a mláde�e soutì� pro v�echny vìkové kategorie od 0 do 100 let, soutì� o

nejhezèí velikonoèní kraslici
Termín pro odevzdání jednoho kusu kraslice do DDM :

4. duben
Slavnostní vyhlá�ení bude na Velikonoèní výstavì , která se uskuteèní ve dnech 12. � 13.4. v 15.00 na Chvalské tvrzi.
Zveme vás v�echny na ukázky tradièních øemesel, prodej keramiky, vystoupení souboru �Koníèek� z DDM.
Nezapomeòte, �e Dùm dìtí a mláde�e pro dìti roz�íøil dal�í krou�ky, tak neváhejte a pøijïte se rychle pøihlásit.
Nabídka pro patnáctileté a vý�e�
Úspì�nì se zaèíná naplòovat �volný klub�, pøijïte si zahrát kuleèník, stolní knoflíkovou kopanou a dal�í spoleèenské hry.
Dùm dìtí a mláde�e se tì�í na va�i náv�tìvu a na závìr si dovolujeme upozornit, �e za na�i bohatou nabídku je potøeba té�
zaplatit, a to nejpozdìji do 15. bøezna 2003.

Mgr.Kateøina Francová, øeditelka

Alfa
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KULTURA

PROGRAM KINA Beseda Klánovice - BØEZEN  2003
1. Sobota Rod. komedie My�ák Stuart Little 2 1500

USA � 78 min. My�ák Stuart znovu v akci! V hlavní roli v èeském znìní Martin Dejdar.
2. Nedìle My�ák Stuart Little 2 1500
4. Úterý Bondovka Dnes neumírej 2000

USA-133 min. James Bond u� po dvacáté�
5. Støeda Dnes neumírej 2000
6. Ètvrtek thriller Èervený drak 2000

USA � 119 min. Návrat ke koøenùm zla. První a nejdìsivìj�í kapitola trilogie o Hanibalu Lecterovi
7. Pátek Èervený drak 2000
8. Sobota animovaný Planeta pokladù 1500

USA-95 min. Ka�dý by si mìl najít své místo ve vesmíru
hoøká komedie Samotáøi 2000
ÈR-90 min. Kultovní film na který stojí za to jít�

9. Nedìle Planeta pokladù                                                                                                15 00
Scifi thriller   Minority Report 2000
USA-139.min   Ka�dý utíká�Ka�dý bude dopaden

10. Pondìlí hoøká komedie Divoké vèely 2000
ÈR � 88 min. Pøíbìh o citové izolaci mladých lidí kdesi na venkovì

12. Støeda drama Èistá du�e 2000
USA � 126 min. Vidìl svìt tak, jak si ho nikdo nedokázal pøedstavit

13. Ètvrtek dobrodru�ný Pán Prstenù: DVÌ  VÌ�Ì 1700 2015
USA � 180 min. Válka s Mordorem je�tì zdaleka není vyhraná �

14. Pátek Pán Prstenù: DVÌ  VÌ�Ì 1700 2015
15. Sobota Pán Prstenù: DVÌ  VÌ�Ì 1700 2015
17. Pondìlí dobrodru�ný Harry Potter a tajemná komnata 1715 2000

USA � 161 min. Zlo se vrátilo do Bradavic...
18. Úterý dab. Harry Potter a tajemná komnata 1715 2000
19. Støeda Harry Potter a tajemná komnata 1715 2000
20. Ètvrtek pohádkový Fimfárum Jana Wericha   1800 2000

ÈR � 100 min. Fimfárum, Lakomá Barka a dal�í pohádky J. Wericha v celoveèerním filmu.
21. Pátek Fimfárum Jana Wericha 1800 2000
22. Sobota animovaný Lilo a Stitch 1500

USA- 85 min. Kam se na nìj hrabe E.T.
erotický Pornografický vztah 2000
Be/Fra � 103 min. Mu�� �ena�Sexuální fantazie.

23. Nedìle Koncert  �TANGO  BAND� 1700
Pravý chicagský dixieland opìt v Klánovicích�

24. Pondìlí komedie Waterloo po èesku 2000
ÈR � 91 min. Man�elské povídky, které Vít Olmer psal pro èasopis Playboy

26. Støeda artfilm Honem! Honem! 2000
�védsko � 103 min Miluje� svou dívku, ale musí� si vzít jinou. Co udìlá�?

27. Ètvrtek sci-fi Království ohnì 2000
USA � 101 min Bojuj ohnìm proti ohni�

28. Pátek komedie Pøeber si to znovu 2000
USA � 95 min. Minulost se vrací a jeden vystra�ený psychiatr s polep�eným gangsterem jí musí èelit.

30. Nedìle animovaný Návrat do Zemì Nezemì 1500
USA-72 min. Vìøte na kouzla a pohádky! Pak budete létat�
romant. komedie Holka na roztrhání 2000
USA � 108 min. I blesk uhodí dvakrát do stejného místa

31. Pondìlí èerná komedie Rok ïábla 2000
ÈR � 88 min. Kdy� vydr�íte mlèet, usly�íte melodie lidí kolem sebe�

Spojení: Slavìtínská 120 Klánovice. tel,fax: 281 963 244, mobil 777 563 387, e-mail: beseda@centrum.cz
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galerie zelený dům
V·s srdeËnÏ zve na prodejnÌ v˝stavy

Jind¯ich BÌlek - obrazy
Gustav Fifka - keramika

3.3. ñ 29.3.

NaÔa Peöautov· - obrazy
2.4. ñ 26.4.

St·l· prodejnÌ v˝stava:
J. »ern ,̋ J. HanûlÌk, T. H¯ivn·Ë, K. Chaba, E. Janouöov·, B. Jirk˘, K. Kodet, J. Kristofori, J. Mocek, K. Oberthor,

Z. Oberthorov·-Popelkov·, M. Pat¯iËn˝, M. Poövic, A. Reon, E. Srncov·, H. ätefkov·-Hruökov·, J. Tich ,̋
O. Vyleùalov· a dalöÌ

TÏöÌme se na Vaöi  n·vötÏvu
otev¯eno: st¯eda aû p·tek 14.00 ñ 18.00 hod.

sobota 14.00 ñ 17.00 hod.,

T¯ebÏtÌnsk· 591, Praha 9 - ⁄jezd nad Lesy, tel.: 281 972 211
(cca 100 m za »eskou spo¯itelnou na hlavnÌ Novosib¯inskÈ ulici)

ÚJEZD ROK POTÉ
Zdravím v�echny ètenáøe Újezdské-

ho zpravodaje.
Snad si aspoò nìkteøí z vás pamatují

mùj star�í pøíspìvek, oti�tìný v tomto
periodiku - týkal se hlavnì stavu komu-
nikací v na�í obci. Ob�írnì a s ironií jsem
tu líèila, s jakými patáliemi se obyvatelé
èásti Újezda smìrem k obci Kolodìje
musí potýkat. Dovolte mi zde citovat
pár mých tehdej�ích výrokù:

�Cesta ulicí Druhanickou je pro mì
(pøedev�ím pokud náhodou zapr�í) sku-
teènou køí�ovou výpravou. U� cesta tou-
to ulicí smìrem k hlavní silnici na obec
Kolodìje je velkým dobrodru�stvím -
obrovské lou�e, díry, bahno�. �Potí�e
s komunikacemi v mnou zmiòované ob-
lasti Újezda v�ak nekonèí jen pì�ími
pochody. S jízdou autem to není o mnoho
lep�í. Zmiòovat bahno a s ním spojené
zneèi�tìní aut snad u� ani není nutné -
znám i nìkteré, kteøí se kvùli tomuto pro-

blému rozhodli radikálnì omezit jízdu
automobilem (z èeho� by zajisté mìly
radost Dìti Zemì, na druhou stranu to
v�ak v mnohém vypovídá o neradostné
situaci, je� zde panuje). Rychlost  jízdy
je nutné pøizpùsobit terénu - ruèièka ta-
chometru tak vìt�inou nepøekroèí 20
km/h (nemluvì o mechanickém po�ko-
zování vozidel vlivem rigólù). A to
prosím i na hlavní vozovce vedoucí smì-
rem na Kolodìje, která je pøímo na-
pojena na hlavní køi�ovatku v obci! Zde
sice aspoò nehrozí bahno, zato má èlo-
vìk pocit, jako by projí�dìl mìsíèní kra-
jinou. Kopala se zde kanalizace - nor-
mální smrtelník by èekal, �e a� budou
práce dokonèeny, dìlníci zde vytvoøí
nový povrch a dají ulici do poøádku.
Nejen�e v�ak práce mìly znaèné zpo�-
dìní, ale ulice je dokonce je�tì hor�í,
ne� byla pøedtím�.

�Pokud èlovìk porovnává napø.obec

RŸZN…

Klánovice s krásnými, èistými komuni-
kacemi s chodníky a na�i obec Újezd
nad Lesy, porovnává nesrovnatelné.
Mù�e jen ti�e závidìt, na co se v sou-
sední obci zmohli. A ptáte se proè? Proè
u nás máme nesjízdné, zneèi�tìné a ne-
schùdné silnice bez chodníkù? Nejde o
�ádnou novinku, u� od zaèátku (r.1997)
kdy bydlíme v ulici Druhanické, zde byl
prach, díry, rigóly. Situace se jen nadále
zhor�ovala a zhor�uje. Obèas sice obec
projeví nìjakou aktivitu (navezení �tìr-
ku apod.), to se v�ak bohu�el jeví v dìr-
natých povr�ích jako nedostaèující a asi
nelze znovu a znovu navá�et �tìrk do-
nekoneèna. Jako efektivnìj�í se roz-
hodnì jeví správka komunikací a dohled
nad prùbìhem stavby v celé oblasti�.

�Je sychravý podzim - bláto samo
o sobì není v Újezdì nièím netradièním.
Ov�em páni dìlníci se v tomto vskutku
vyznamenali - tì�ké nákladní vozy a sta-
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vební technika si volnì a svobodnì pro-
jí�dìjí ulicí Druhanickou, naná�ejí sem
NESKUTEÈNÉ tuny bahna (nìkolika-
centimetrová vrstva), jezdí nám dokon-
ce pøed vchodem (aby po této jejich
èinnosti zùstaly vyryty pøed vstupní bran-
kou hluboké koleje), zabraòují chùzi
a provozu ulicí (jak jednoduché postavit
se s náklaïákem napøíè vozovky a ostat-
ní chudáci chodci a� tøeba zkusí popít
Red Bull a ten jim snad dá køídla...),
pokud si èlovìk dovolí postì�ovat - je
sprostì napaden, co si to vùbec dovo-
luje apod. Co mají tomuto marastu, který
dominuje Druhanické a Rohozecké øíci
na�i postar�í spoluobèané? Mnozí se
bojí nìkam vùbec vyrazit, aby snad nì-
kam nezapadli! To u� jsme snad nìkde
na Ukrajinì??�

�Já sama jsem z této situace u� oprav-
du zoufalá a hluboce ne��astná. Za
�tìstí mohu pova�ovat jen to, kdy� je
nìkdy po ránu v�e umrzlé - to mi aspoò
nehrozí nalepení cca 10 cm vrstvy bah-
na na boty! Kdo mi zaplatí zneèi�tìnou
obuv a kalhoty, kdo uhradí èas, který
musím investovat na slalom mezi lou-
�emi, dírami, nánosy bláta (nemluvì
o odstavených strojích, pou�ívaných ke
stavbì)? Proè se nad tímto problémem
u� nìkolik let pøivírají oèi? Kdy se u�
celá vìc zaène øe�it? Bude mi vùbec
nìkdo schopný na tyto mé dotazy od-
povìdìt?� A takto bych s citáty mohla
pokraèovat je�tì dlouho. U� tak mi dì-
lalo problém vybrat z mých dopisù jen
to nejpodstatnìj�í. Úèelem tohoto mého
pøíspìvku je porovnat, co se od pod-
zimu 2001 do dne�ní doby (rozdíl tedy
vlastnì èiní je�tì více ne� rok) zmìnilo.

Pozitivní zpráva - máme novou ko-

munikaci. Ulice Staroújezdská po èet-
ných bojích pro�la radikální promìnou
- ji� to není pra�ná rigólnatá mìsíèní
krajina mnou popisovaná vý�e, ale vy-
asfaltovaná silnice s pìknì vydlá�dì-
nými chodníky.  Této pro mnohé  témìø
nedosa�itelné mety se tedy nakonec
pøeci jen podaøilo dosáhnout. Tímto za
tuto skuteènost dìkuji v�em, kdo se
o ni zaslou�ili.

Ve svých dopisech jsem se ale zmí-
nila hlavnì o stavu ulice, v ní� bydlím
a ulic pøilehlých. A  tady bohu�el si stále
je�tì chvílemi pøipadám jako ve støe-
dovìku. Zatímco ulice Rohozecká má
nový povrch, na ni pøímo navazující
Druhanická je stále v pøí�erném stavu.
V�ichni zde s napìtím èekali na u�iteè-
ný výdobytek civilizace, a to na ka-
nalizaci (a� se tento uskuteèní, oddych-
ne si rovnì� Matièka Pøíroda, pravidelné
bombardování obsahem �ump z hadic
podnikavých obèanù jí jistì pøíli� ne-
prospívalo, jako� i èichovým ústrojím
kolemjdoucích).

A tak v tom nejtu��ím období zimy
nastal den D - dìlníci èást silnice roz-
kopali a lid se ji� tøásl na pøípojky. Jen�e,
jak u� to tak bývá - zima je zima a pra-
covat v takových podmínkách, kdy je v�e
zmrzlé na kost, se nikomu nechtìlo. Tak�e
výkop byl znovu provizornì zahrnut
kamennou výplní. �e se jedná o nebez-
peènou zónu zde nikdo nevyznaèil. Tak�e
se pod jedním z projí�dìjících automo-
bilù èást povrchu propadla a ostrá hrana
asfaltu se postarala o roztr�ení pneuma-
tiky. Kdy� pak na ono místo jelo auto
se znaèkami, aby danou oblast oznaèilo
varovným znamením, nastala �kome-
diální� situace - uvízlo také.

Tím ov�em �pøípad Druhanická� ne-
konèí  - nyní v únoru se nám oteplilo
a práce znovu zaèaly. Jen�e nikoli na
tomto místì, ale zase na jiném - ve
smìru nahoru ke Staroújezdské. Bìhem
chvíle vznikl obøí výkop. A s ním se do
Druhanické pøesunulo i stavební deja-
vu: Tì�ká technika OPÌT drandí touto
komunikací, která dosud nemá nový
povrch a totálnì ji devastuje. Objí�ïka
po ji� zrekontruované Rohozecké a pak
kolem rybníka není pro auta �ádnou
velkou zají�ïkou, zato pro chodce je
to ji� obchùzka celkem nepohodlná,
zvlá�tì kdy� se potøebují dostat napø.na
zastávku busu Újezd nad Lesy nebo kam-
koliv jinam do centra Újezda. OPÌT
mám obleèení celé zacákané bahnem,
OPÌT abych si myla boty 2x dennì,
OPÌT abych se obrnila odvahou pøed
chùzí z domu nebo domù. Aby toho
nebylo málo, dìlníci je�tì do místa, kde
se obchází výkop, umístí monstrózní
vrstvu �tìrku a jiné �pøírodní� pøeká�ky.
Kdo tu bydlí, a� u� se o sebe postará.
To je pøeci jeho starost.

Co takhle trochu ohledù k  obèanùm?
A dohled nad stavbou kanalizace? Nebo
nìjaká znaèka, která by naøídila tì�ké
technice objezd Rohozeckou? Tato si-
tuace u� mne celkem unavuje. Není divu,
kdy� stra�ný stav vozovek trvá ji� 6. ro-
kem, co tu bydlíme. Snad se s novým
starostou a zastupitelstvem zmìní i pøí-
stup k lidem bydlícím v Újezdì. I kdy�
to jsem si øíkala i minule. Tak�e snad
se u� koneènì mohu tì�it na nìjaké svìt-
lej�í chvíle v nepøíli� daleké budou-
cnosti...

Kateøina Scheuflerová
studentka

Oprava :
Do èlánku �Jak komu øíkat èi psát ?� (Zpravodaj 2003,

è.2, str.15) se, z pøíèin autoru neznámých, vloudila chyba,
kterou je nezbytné opravit.  Tvrzení �Pape� je ,Jeho Svátost��
je samozøejmì s dlouhým �á� nesmysl, a má být �Jeho Sva-
tost�. Svátost je obøadní úkon katolické církve, jím� se vì-
øícím dostává urèitých výhod � poèínaje svátostí køtu, kterou
jsou podmínìny v�echny svátosti ostatní, pøes biømování a�

k svátosti man�elské, která dovoluje vìøícím ukájet pud po-
hlavní, ani� by se dopustili smilstva, a� po poslední pomazání
( viz  �Koèár nejsvìtìj�í  svátosti�). Významový rozdíl, který
je v èe�tinì závislý na èárce, vyjadøuje napø.nìmèina rodem
(Seine Heiligkeit a das Heiligtum) a angliètina slovy zcela
rozdílnými : His Holiness a sacrament.

L. Jen�ovský

Slovo öÈfredaktora
Vá�ení spoluobèané a ètenáøi na�eho

Zpravodaje. Máme za sebou loòský rok,
který byl trochu hektický tím, �e v nìm
probìhly hned troje volby a to tìmi do

poslanecké snìmovny poèínaje a senát-
ními a komunálními volbami konèe. Roz-
bouøená hladina rùzných politických
názorù se projevila i v na�em èasopise

a pomalu se zaèínáme vracet k problé-
mùm místním, které jsou nakonec pro
nás v�echny zøejmì ty nejdùle�itìj�í.
V komunálních volbách jste zvolili nové
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zastupitelstvo, které se z více ne� jedné
tøetiny obmìnilo, a byla vytvoøena �iro-
ká koalice více politických subjektù, která
podle mého názoru mù�e být jedinì ku
prospìchu na�i mìstské èásti.

My, co díky Va�im hlasùm pokraèu-
jeme dále ve své èinnosti, jsme pøesvìd-
èeni o tom, �e noví lidé v zastupitelstvu
pøinesou i nìkteré nové pohledy na
zpùsob øízení vìcí veøejných a tì�íme
se na to, �e i svojí prací pøispìjí k jeho
zlep�ení. Proto�e v�dy je potøeba nìco
zlep�ovat a prudký rozvoj na�i mìstské
èásti s sebou pøiná�í i nové problémy,
hlavnì, co se  týká  pomìrnì vysokého
tempa nárùstu  trvale �ijících obyvatel,
chceme tìmto na�im novým spoluob-
èanùm nabídnout ve v�ech smìrech
plnohodnotné partnerství, aby se v na�í
obci cítili jako doma a ne jako pøistìho-

valci, které stávající komunita nechce
mezi sebe pøijmout. Obracíme se tudí�
nejen na nì, ale také na Vás staroused-
líky, mezi nì� i automaticky poèítáme
obyvatele sídli�tì Roho�ník a samozøej-
mì i Bo�kovnu, abyste se i nadále s dù-
vìrou obraceli na ná� Zpravodaj se
svými pøíspìvky, které ale nemusejí být
v�dy jen stí�nostmi nebo politickými
proklamacemi, ale i podnìty z Va�eho
okolí, kam ne v�dy oko vedení obce do-
hlédne.

Co by se ku pøíkladu dalo ve Va�em
okolí zlep�it, za co napøíklad vedení obce,
nebo nìkteré spoluobèany, kteøí udìlali
nìco pro v�eobecný prospìch, pochválit
a podobnì. Také bychom pøivítali i krat�í
èlánky literárního charakteru nebo vzpo-
mínky pamìtníkù, ale i souèasníkù na
na�e nìkteré významné spoluobèany

nebo zajímavé události, které mìly nebo
mají význam pro �ivot na�í mìstské èásti.
Chceme Vás tak zapojit do na�í práce
a vyu�ít Vašeho potenciálu ke zpestøení
a zajímavosti Va�eho � na�eho èasopisu.

U boèního vchodu do Úøadu mìstské
èásti Praha 21 z Hulické ulice (proti vcho-
du na po�tu v pøízemí) je umístìna
schránka na písemné pøíspìvky do Zpra-
vodaje. Pøíspìvky mù�ete také zasílat
na pavla.jakubcova@ujezdnl.mepnet.cz.
Uvítáme Vá� zájem a budeme rádi Va�e
pøíspìvky v nìm i nadále zveøejòovat.
Jedinou podmínkou je slu�ný obsah
a podpis obèana, který svùj pøíspìvek
zveøejòuje. Mohu Vás ujistit, �e za po-
sledních pìt let jsme odmítli z tìchto
dùvodù pouze jediný pøíspìvek. Na na�i
vzájemnou spolupráci se tì�í spolu
s celou redakèní radou její �éfredaktor.

Pavel Švejnoha

OZN¡MENÕ O ZALOéENÕ KRONIKY
Byl jsem jmenován kronikáøem mìstské èásti Praha 21 -

Újezd nad Lesy. Bude tak po mnoha letech obnovena èinnost,
která umo�ní budoucím obyvatelùm obce poznat, jak �ili
jejich pøedkové - dne�ní obyvatelé.

Dne�ní obec Újezd nad Lesy vznikala postupným sluèo-
váním tøí obcí - Újezd nad Lesy, Blatov a Nová Sibøina. Má
více ne� osmisetletou historii - v mnoha smìrech velmi pozo-
ruhodnou, proto je bezesporu pøínosné ji popsat a zmapovat.

Kronika nemá zachycovat pouze �úøední� informace o èin-
nosti zastupitelstva a úøadu obce. Zároveò by bylo vhodné,
aby nová kronika byla zapoèata rokem 2000. Prosím proto,
aby mi zástupci v�ech organizací - Sokola, Skauta, hasièù,
rybáøù, církví a zájmových sdru�ení zaslali struèné informace

o své èinnosti v letech 2000, 2001 a 2002. Byl bych rád,
kdyby obdobné informace poslali i podnikatelé pùsobící
v obci, aby na�i potomci tøeba i za sto let si mohli pøeèíst,
kdo a èím slou�il jejich dìdùm a pradìdùm, kdo stavìl jejich
domy èi komunikace.

Vzhledem ke své oèní nemoci jsem obzvlá�tì rád, �e se
ke spolupráci na vedení kroniky pøihlásila kvalifikovaná
spolupracovnice sleèna Mgr.Petra Brodská. Doufám, �e tak
do budoucna bude zaji�tìna kontinuita vedení na�í kroniky.

Ve�keré materiály laskavì posílejte na adresu: Místní lido-
vá knihovna, Lomecká 656, Újezd nad Lesy.

Za pochopení a spolupráci mnohokrát dìkujeme.
PhDr.Milo� Schmidt

PodÏkov·nÌ napodruhÈ
Musím se omluvit, �e pøi podìková-

ní za vybudování schùdkù v Polesné
ulici jsem pozapomnìl na nejdùle�itìj-
�ího z jeho akterù, a to na pana Ing. �ose

z firmy SAOS, která pro nás ve vzorné
kvalitì staví novou �kolu v parku u busty
prezidenta T.G. Masaryka. �e schùdky
vybudoval ve stejné kvalitì, ji� provì-

øily leto�ní mrazy, které na nich nezane-
chaly své stopy. Proto je�tì jednou díky
za dobøe odvedenou práci.

Pavel �vejnoha

KontrolnÌ v˝bor se p¯edstavuje
Na lednovém zasedání zastupitelstva mìstské èásti Praha

21 byl zvolen kontrolní výbor v tomto slo�ení:
pøedseda - Pavel �vejnoha
tajemník - Ivana Bulíøová
èlenové - Pavel Janda, Jiøí Sikaè, Petr �tulc, Josef Voda.
Pùsobnost kontrolního výboru se vztahuje na orgány a or-

ganizace ustanovené zastupitelstvem MÈ a to v rozsahu jeho
pùsobnosti tak, jak vyplývá ze zákonù, Statutu hl.m. Prahy

a usnesení zastupitelstva MÈ. Mimo plnìní úkolù, které
budou kontrolnímu výboru ulo�eny zastupitelstvem, se bu-
deme zabývat stavem a úrovní vyøizování stí�ností, oznáme-
ní a podnìtù od obèanù i organizací. V na�í práci nám jistì
pomohou i názory a doporuèení, které budou obèané pøímo
adresovat kontrolnímu výboru. Tì�íme se na spoluprá-
ci.

P. �vejnoha
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ZAHR¡DKA V BÿEZNU
Bøezen je mìsíc, který probere ze zimního spánku i za-

hrádkáøe pracujícího jen za pìkného poèasí, doufám, �e to
bude i letos. Ji� zaèátkem mìsíce kvetou èasné jarní cibu-
loviny jako je talovín, krokusy, bledule a snì�enky. Za mírné
zimy mù�e zaèít kvést i zlatice - forzýtie.

Sílící slunce a prodlu�ující se den pomáhá klíèit semenùm
a to hlavnì plevelùm.S ním se nejlépe vypoøádáme vèasným
plením na jaøe, dokud je je�tì mladý a není poøádnì zakoøe-
nìný.

Docela dobrý zpùsob, jak pøedcházet
mno�ení plevele, je vyu�ití pùdopokryvných
rostlin. Potøebují sice urèitou dobu, ne� se
rozrostou, ale pak vypadají pìknì a udr�í
plevel v patøièných mezích.

Letnièky mù�eme vysévat ji� v prùbìhu
bøezna, jak je uvedeno na balíècích. Øiïte
se nejen kalendáøem, ale také teplotami
a mno�stvím srá�ek v daném roce. Tento mì-
síc odkvetou také cibuloviny pìstované nebo
koupené v kvìtináèi, jako narcis, hyacint,
tulipány a krokusy. Hned  po odkvìtu je pøe-
saïte ven. Tyto cibule se ji� k rychlení ne-
hodí, na zahrádce v�ak bìhem dvou let znovu
k Va�í radosti vykvetou. Kvìtiny v truhlí-
cích a závìsných nádobách, které pøezimovaly, musíme
pøihnojit. Je lep�í hnojit slab�ím hnojivem èastìji, ne� zøídka
hnojivem silným.

Bøezen je poslední mìsíc, v nìm� mù�eme sázet ovocné
stromy a bobuloviny, tak�e jakmile to pùda a poèasí dovolí,
dokonèíme výsadbu. Kontejnerové sazenice lze v pøípadì
nutnosti sázet po celý rok. Na jabloních a hru�ních provedeme
postøik proti strupovitosti, padlí a obaleèi a to Oleoekolem
pøi teplotì alespoò 15°C, kdy je aplikace nejúèinnìj�í.

V posledních letech se vyskytla nemoc na �vestkách, které
pøe�ily �árku a to puchrovitost plodù. K infekci dochází hlav-
nì v letech, kdy je na jaøe chladné a vlhké poèasí. Doporuèuje
se provést jedno o�etøení �vestek v dobì pøed ra�ením Kupri-
kolem, pak jedno o�etøení pøed kvìtem a po odkvìtu Novo-
zirem nebo Sillitem. Broskvím a meruòkám, které kvetou èasnì,
kdy� není je�tì tolik hmyzu, je tøeba pomoci opylením. Po-
u�ijeme mìkký malíøský �tìtec a pøená�íme pyl z kvìtu na

kvìt jako vèelky. Kdo pìstuje na zahradì borùvky, mìl by
star�í keøe proøezat  a odstranit odplozené vìtve.

Nezapomínáme ani na kadeøavost broskvoní. K jarnímu
postøiku se doporuèuje Delan 750SC nebo Syllit 65. Za chlad-
ného a de�tivého poèasí mù�eme o�etøení opakovat  po 7 � 10
dnech. Kuprikolem 50 nebo Championem 50.

Zaèínáme èistit po zimì skalku, opatrnì kypøit pùdu a od-
straòovat novì vze�lý plevel. Z okrasných keøù po�kozených

leto�ním støídavým poèasím odstraòte zasa-
�ené vìtve a výhony. Pøedejdete tak vzniku
nemocí a mo�nému úhynu celé rostliny.

Na jahodníkovém záhonku odstøíháme
suché listy, okopeme keøe a pohnojíme, aby-
chom mìli v létì radost z pìkné úrody ja-
hod.
     Budete-li si chtít vypìstovat vlastní prvo-
tøídní brambory, mù�ete sadbu objednat je�tì
zaèátkem bøezna v areálu zahrádkáøù
v Staroújezdské ulici è. 495 nebo na ji�
døíve uvedených tel.èíslech. Zajistíme ra-
nou odrùdu Collete, poloranou Nicolu a èer-
venou Rosellu.
   První sobotu v bøeznu , a pak ka�dou
sobotu (od  8.30 - 10.30 hodin) mù�ete

nav�tívit ná� Areál snù. Jsou zde k dostání bì�ná hnojiva,
ekologické hnojivo Kristalon a mletý vápenec na vylep�ení
pùdy.

Srdeènì Vás zvu na vzpomínkový program u pomníku
prvního prezidenta Èeskoslovenské republiky T. G. Masaryka,
dne 6. bøezna 2003 v 17 hodin pøi pøíle�itosti 153. výroèí
narození.

V pátek 4.4.2003 od 12 do18 hod a v sobotu 5.4.2003
v 8�17 hod bude v areálu ve výstavní místnosti konat ji� tra-
dièní jarní a velikonoèní prodejní výstava Lucie Dlabaèové.
Uká�e Vám, co je nového ve svìtì ve vazbì suchých kvìtin.
Její výrobky jsou ozdobou pro Vá� dùm , byt  a pro potìchu
oèí a du�e.

Na shledanou pøí�tì na této stranì
Za výbor ZNOH

AKCE  a  AKTIVITY  SPOLKU  ZAHRÁDKÁØÙ  V MÌSÍCI  BØEZNU
2. 3. ve 14. hod. - výroèní èlenská schùze v jídelnì �nové �koly� - vchod z Èentické ulice.
5. 3. v   17. hod. - pøedná�ka pøítele Du�ana Johna na vìèné téma: hrozny, víno, vinohrad ve spolkovém Areálu snù.
6. 3. v   17. hod. - tradièní vzpomínka na výroèí narození T.G.M. u pomníèku v parku.

Poøádáme v souèinnosti s mìstským úøadem. Promluví pø. Schmidt.
28. 3. v  17. hod. - uvítáme vzácnou náv�tìvu - pøijde mezi nás slovutný propagátor a Mistr nad Mistry RNDr. Stanislav

Pele�ka, aby nás pouèil o novém a zopakoval to, co u� bychom dávno vìdìt mìli. Koná se v Areálu snù.

V˝sadba, ¯ez a zmlazov·nÌ broskvonÌ
hnojení, to jest dávka organického hno-
jení, co� jest pøimìøená dávka dobøe vy-
zrálého kvalitního kompostu doplnìné-
ho dávkou minerálních hnojiv, které bu-
dou postaèující k zásobní dávce na celé

první období rùstu na 3�4 roky. Mi-
nerální hnojiva s dobrým kompostem
je dusíkaté hnojivo, které tvoøí základ
vý�ivy i po celou �ivotnost stromù. Je
to tak zvaný základní �stavební kámen�.

Pøi výsadbì broskvoní je dùle�itá pøí-
prava pùdy. Máme-li hlubokou ornièní
vrstvu, to jest hloubka ornice 30 cm i více,
vykopeme jámu do �íøe 80 cm a do hloub-
ky 60 cm. Dále je dùle�ité zásobní vy-
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Jako dusíkaté hnojivo pøi výsadbì po-
u�ijeme síran amonný, který se snadno
rozpou�tí ve vodì, a dusík pozvolna pù-
sobí ve èpavkové formì, který se dále
pøemìòuje na formu dusiènovou neboli
ledkovou, která je pøijatelná pro ko-
øenovou soustavu. Orientaèní dávka du-
síku staèí na vysazený stromek cca 20
dkg. Dále nejvìt�í nároky broskvoní jsou
na draselná hnojiva. Nedostatek dras-
líku mù�e podstatnì sní�it úrodu a také
je naru�en vodní re�im. Dávka draslíku
se doporuèuje 25 dkg. V tøetí øadì je
fosfor, kde rovnì� pøi jeho nedostatku
nastává sní�ení úrody a hlavnì se mù�e
projevovat v �patném rùstu vysazených
stromkù, v nìkterých pøípadech i k ná-
slednému úhynu. Dávka fosforu pou�i-
tím superfosfátu je 20 dkg na výsadbu.
Pøi nedostatku hoøèíku a hlavnì �eleza
trpí broskvonì chlorosou (�loutenkou).
Je to fyziologická porucha, která se proje-
vuje jako dùsledek nedostatku pøístup-
ného �eleza, které je blokováno velkým
nadbytkem vápníku. Volný uhlièitan vá-
penatý by nemìl obsahovat více ne� 5%.
Tato choroba se mù�e projevovat i pøi
nedostatku hoøèíku, co� je nutné v dobì
rùstu a plodnosti pøihnojovat víceslo�-
kovým cereritem, který obsahuje kromì
základních �ivin (N,P,K) i dal�í stopové
prvky, které jsou nezbytné pro zdravý
rùst stromù. Pøi radikálnìj�ích léèení
chlorosy ve vy��ím stadiu napadení je
úèinnìj�í pou�ití síranu �eleznatého
(zelená skalice) zapravením roztoku do
pùdy, nebo lep�í postøikem na list 0,5%
koncentrací, kterou lze v pøípadì potøe-
by opakovat. Málo hnojená pùda humu-
sotvornými látkami, to znamená dosta-
tek kvalitního kompostu, sni�uje biolo-
gickou èinnost pùdních mikroorganis-
mù a zpùsobuje men�í pøístupnost prù-
myslových hnojiv, co� v praxi znamená
nejen ve vìt�í míøe pro broskvonì, ale
i pro ostatní ovocné stromy. Ve�kerá do-
daná hnojiva hlavnì prùmyslová musí
být v urèitém pomìru, jak který druh
ovocného stromu to po�aduje. Pøi po-
u�ití fosforeèných a draselných hnojiv
není obava z pøehnojení, proto�e rost-
liny si bìhem vegetace pøijmou potøeb-
né mno�ství ve�kerých �ivin a ostatní

zbývající se absorbují do nerozpust-
ných forem do zásoby. V pøí�tím jarním
období si rostliny vytváøejí svoji vláseè-
nicovou koøenovou soustavu, tak zvané
enzymatické slo�ité chemické bílko-
viné látky, které pùsobí jako katalysá-
tor pøi pøemìnì hnojiv ze stavu nepøi-
jatelného pro ve�keré rostlinstvo na for-
mu rozpustnou ve vodì. Hor�í je to
s pøehnojením dusíkem, rostlina si v du-
siènanové (ledkové) formì vezme co
potøebuje bìhem vegetace a ostatní se
vyplaví do spodních vrstev pùdy, co�
má za následek zneèi�tìní spodních
vodních pramenù. Dále k øezu po vý-
sadbì. Pøi kupování stromkù v�dy je lep�í
vybírat se slab�ím kmínkem a dobrým
vláseènicovým koøáním. Po zasazení
pøikroèíme k øezu po výsadbì, nejdøív
zakrátíme korunku a pøi vyra�ení oèek
zastøihneme korunku, nejslab�í letorost
na jedno, silnìj�í na dvì a nejsilnìj�í
výhon na tøi oèka, aby vrcholová oèka
smìøovala ve smìru z korunky ven, èím�
vytvoøíme základ kotlovité koruny,
který by mìl mít jen ètyøi základní kos-
terní vìtve. O dal�ím výchovném øezu
bylo dost napsáno v odborných publi-
kacích a pøíruèkách. Dùle�ité je pøi plod-
nosti v dal�ích letech udr�ovat korunu
svìtelnì pøístupnou sluneènímu záøení,
aby plody broskvoní byly chu�ovì kva-
litní i ze severní strany. Tím bych chtìl
zdùraznit, �e broskvoò je velmi teplo-
milný strom, který vy�aduje v dobì do-
zrávání velkou intensitu sluneèního zá-
øení. Dále pro úspì�né pìstování je dù-
le�itý výbìr odrùd. Nevhodné odrùdy
pro na�e okrajové klimatické podmínky
jsou rané odrùdy. Sice se uvádí v úno-
rovém Zpravodaji nadmoøská vý�ka
245-292, ale hor�í je, �e v této otevøené
krajinì pøevládá, jak je uvedeno, mírný
smìr západních a více severozápadních
vìtrù, co� má za následek hlavnì pøi
ranìj�ím kvìtenství broskvoní, �e stro-
my èasto pomrznou v kvìtu. Odrùdy
s kvìtem miskovitým po�kozuje mráz
pod �3 C a odrùdy kvìtem typu zvon-
kovitého sná�ejí pokles teploty a� na
�5 C. Z toho vyplývá, pokud mù�eme,
je tøeba výsadbu umístit do chránìné po-
lohy proti vìtrùm hlavnì severním a se-

verozápadním. Nejvhodnìj�í je sázet
broskvonì proti ji�ní stranì k obytnému
domu nebo k jinému stavení k vy��ímu
zdìnému plotu a podobnì, kde jsou stro-
my chránìny proti vlivu proudìní mrazi-
vých vìtrù od severozápadu a hlavnì
od severu. Dle mých poznatkù, kdy
v dobì kvìtenství mrzlo, u stromù chrá-
nìných stavením kvìty nezmrzly, pro-
to�e zdi za sluneèního dne ve dne absorbují
neboli pohlcují svìtelné záøení a v noci
vyzaøují tepelné paprsky a stromy na
tak zvaném prùvanu v kvìtech pomrzly.
Co se týká volby odrùd pro Újezd nad
Lesy a okolí, nejsou vhodné odrùdy rané,
ale i pozdní, které dozrávají v druhé
polovinì záøí. Vhodné odrùdy dle mých
zku�eností za 45 rokù pìstování je od-
rùda poloraná Eapliglo a Dixiped, která
dozrává okolo 30.èervna, dále odrùdy
Red Haven v pøední øadì, za léta vy-
zkou�ena jak u nás tak i celosvìtovì, je
znaènì plastická pro na�e podmínky,
potom Faiphaven, Sunhaven, polská
aklimatizovaná odrùda Reliance.
Severoèínská odrùda Ta- Tiou-Pao,
která je sice bìlomasá, s ponìkud øid�í
konzistencí du�iny, je ménì odluèi-
telná od pecky, ale chu�ovì vynikající.
Tyto nedostatky pøedèí, �e je velmi mra-
zuvzdorná jak v zimním období, tak
v kvìtu. Má miskovitý krásnì rù�ový
kvìt, tak�e je v dobì kvìtu ozdobou
zahrádky. A co� je nejdùle�itìj�í, �e ji
máme na zahradì ji� 47 rokù a pøeèkala
nìkolik skoro totálních zmrznutí. Tako-
váto dlouhodobá �ivotnost se u jiných
broskvoní neprojevuje. V poslední dobì
se dìlají pokusy v Americe a v Kanadì
a usilují o znaèné prodlou�ení �ivot-
nosti broskvoní. Za zmínku stojí odrùda
nedávno novì vy�lechtìná typu �cling�
pod èíslem 102 s názvem Kathapina.
Je velmi úrodná a velice vhodná pro
výrobu kompotù. Nìco o semená-
èích broskvoní. Nespoléhejme se kdy�
nám vyrostou na zahradì z pohozených
pecek stromky, �e budou rodit velké
�lutomasé chu�ovì dobré broskve. Ze
zku�enosti vím, �e ve vìt�inì pøípadù
jsou bìlomasé s øídkou du�inou, které
zrají nìkdy a� ke konci záøí a chu�ovì
nejsou kvalitní, proto�e v té dobì mají
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málo sluneèního svitu. Dále za zmínku
stojí vypìstování stromkù z vlastních
podno�í. K výsevu mù�eme pou�ít
pecky z pozdnì dozrávajících odrùd ke
konci srpna a zaèátkem záøí, které mají
dobrou klíèivost. V zimním období je
stratifikujeme a na jaøe vyséváme 2 a�
3 pecky, ze kterých jistì jedna dobøe
vyklíèí. Vyrostlé semenáèe v srpnu
oèkujeme. Nemáme-li dost zku�eností
s oèkováním, po�ádáme nìkterého
souseda zahrádkáøe, který v tom má ji�
dobrou praxi. Èím� nám odpadá starost
se shánìním sadbového materiálu, s kte-
rým jsou stále problémy. Zásadnì se
vysazují broskvonì na jaøe, ale i to je
znaènì riskantní, proto�e ve velkový-
robì se vzrostlé stromky vyorávají na
podzim a neprodané stromky se pak
zakládají. Ne v�dy se správnì zakládají
do zemì a udr�ují se pøi dostateèné
vlhkosti. Proto�e �patnì zalo�ené
stromky zmrznou nebo z vìt�í èásti
uschnou, dále oznaèení kvality sadby

a druhù broskvoní neodpovídá po�ado-
vané odrùdì. Dále bych se chtìl zmínit
o zmlazování broskvoní. Pøi nedosta-
teèné vý�ivì a likvidaci chorob brosk-
voní pøi zeslabení vzrùstu letorostù
následkem vysoké úrody, kdy se po
fysiologickém propadu plùdkù nechá-
vají ostatní broskve, se strom vysiluje,
má malé pøírùstky letorostù a stárne.
Chtìl bych zdùraznit, �e únosná pro-
bírka plodù u nás èasto opomíjená
má velký význam pro dal�í �ivotnost
stromù. V pøípadì stárnutí stromu,
které se projevuje ve vý�e uvedených
nedostatcích, je mo�nost broskvoò
zmladit tím, �e na jaøe asi ve vý�i 60 a�
80 cm dle vý�e kmene zákrsku uøíz-
neme v�echny vìtve, které jsou silné 5
a� 7 cm i více. Tím dosáhneme bujného
vzrùstu letorostu. Broskev má po zmla-
zení znaènou vitalitu. Zmlazenou
broskvoò pohnojíme kompostem a prù-
myslovými hnojivy. Dle mých zku�e-
ností je nejlep�í slepièí trus, který má

�iviny v urèitém po�adovaném pomìru.
Za léto nám vyrostou i metrové pøí-
rùstky, které pøed podzimem èásteènì
zakrátíme a z jara pøi ra�ení vzrostllou
korunu upravíme na kotlovitou. Tu udr-
�ujeme øídkou prosvìtlenou pravidel-
ným plodonosným obrostem, co� vy-
�aduje v dobì plodnosti prùklest vìtví
smìøující do vnitøní koruny a udr�ovat
stejnomìrné rozdìlení na obvodu
koruny výhonù, které mají mít odklon
od kmene 45o a� 60o. Pøi øezu silných
vìtví pøi zmlazování dbáme na to, aby
v�echny øezné rány byly o�etøeny
stìpaøským voskem nebo kvalitním
stromovým balsámem. Letorosty po
letním a podzimním zakrácení zama-
závat nemusíme. Kdy� budeme dodr-
�ovat vý�e uvedené podmínky, za pøi-
spìním pøírody mù�eme se i nadále
v pøí�tích letech tì�it ze skliznì krás-
ných broskví, které obohacují ná� stùl,
i zdravou vý�ivu.

Krejèí Jar.

NezapomeÚme na prof.Dr.Josefa Augustu
Pøed sto lety, 17.bøezna 1903 se v Boskovicích narodil

Prof.Dr.Josef Augusta, významný èeskoslovenský vìdec, pa-
leontolog. Vystudoval klasické gymnazium a na Masarykovì
univerzitì v Brnì dosáhl doktorátu pøírodních vìd. Jako
asistent geologického ústavu té�e �koly pracoval do roku
1933 a pak pøe�el na univerzitu pra�skou, u� jako paleon-
tolog. Za ètyøi roky se habilitoval a po dvou letech byl jme-
nován profesorem paleontologie.

Tento obor zabývající se pravìkem na�í planety vstupuje
do povìdomí lidí jen ve výjimeèných pøípadech. Prvním v�e-
obecnì známým paleontologem byl Jáchym Barrande, do-
mácí uèitel v pra�ské �lechtické rodinì, který v pra�ském
okolí nalezl zkamenìliny trilobitù a po nìm� je nazván kopec
nad Vltavou, proslavený ale spí�e filmovými studii. O profe-
soru Augustovi by lidé vìdìli málo, kdyby zùstalo jen pøi
výzkumu permské vrstvy pod jeho rodnými Boskovicemi. Perm
je nejmlad�í období prvohor, v nìm� svrchu zmínìní trilobiti
po 300 milionech let vymøeli a kdy se po zemi zaèali plazit
plazi, representovaní krytolebci, co� byli pøedpotopní krokodýli.

Prof.Augusta mìl výrazný cit pro popularizaci svého obo-
ru a bylo mu zøejmé, �e toho cíle nedosáhne, nenajde-li stejnì
nad�eného výtvarníka. Mìl �tìstí a spolu se Zdeòkem Buria-
nem mohl vytvoøit do dne�ka nepøekonané obrazy pravìkého
zvíøectva a rostlinstva, ov�em z doby o 100 milionù let mlad-

�í. A tak vedle vysoko�kolské uèebnice paleontologie ukazují
tituly jeho knih, ilustrovaných bohatì Zd.Burianem, �Divy
prasvìta�, �Ztracený svìt�, �Pravìké ptactvo� a �Z pradìjin
tvorstva�, �e jsou urèeny nej�ir�í ètenáøské veøejnosti. V roce
1955 se prof.Augusta, v dobì kdy u� zastával funkce pro-
dìkana a dìkana fakulty, stal odborným poradce re�iséra
Karla Zemana, který v tehdy gottwaldovském studiu natoèil
film �Cesta do pravìku�. Ten film do dne�ka neztratil nic ze
svého poslání a snese srovnání s �Jurským parkem�, který
je ov�em o skoro pùlstoletí mlad�í.

Je �koda, �e prof.Augusta ode�el pomìrnì mladý, v roce
1968 . V jeho cestì pokraèoval je�tì dlouho ve spolupráci
s Z.Burianem prof.Dr.Zdenìk V.�pinar, jeho� �Kniha o pra-
vìku� z poèátku let devadesátých je dùstojným pomníkem
obou ji� zesnulých autorù.

Z paleontologie se mezitím ji� stala vìda neobyèejné prak-
tické dùle�itosti, její� informace o uspoøádání geologických
vrstev pomáhají pøi hledání ropných lo�isek. Mikropaleon-
tologie je pomocnou vìdou kriminalistù. Doká�e urèit, �e
písek, který byl nasypán do kontejneru místo obrábìcího
stroje, urèeného a dopraveného do Ji�ní Ameriky,pochází
z okolí Terstu.

Z toho by mìl prof.Augusta jistì radost.
L. Jen�ovský

KALEND¡RIUM
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Vá�ení sportovní pøátelé a pøíznivci fotbalu,
dovolte mi, abych Vás pøed zaèátkem jarní èásti sezony 2002/2003 informoval o plánech a zámìrech na�eho
klubu pro rok 2003. V leto�ním roce nás èeká celá øada úkolù, které musíme splnit, abychom byli schopni
vytvoøit co nejlep�í podmínky pro na�e mladé hráèe a jejich sportovní vy�ití.  Pøedev�ím v�ak musím podìkovat
za podporu tìm obìtavým rodièùm, kteøí nám v prùbìhu uplynulého roku pomáhali pøi zaji��ování èinnosti
klubu a bez kterých bychom se neobe�li. Zvlá�tní dík patøí také Mìstské èásti Praha Újezd nad Lesy, magistrátu
hl. m. Prahy a sponzorùm, kteøí nás v loòském roce významnì podpoøili.

Mezi hlavní cíle leto�ního roku patøí následující:
- Stabilizace a zprùhlednìní finanèního hospodaøení klubu
- Roz�íøení realizaèního týmu
- Dobudování hrací plochy travnatého høi�tì na Blatovì vèetnì dokonèení okolí høi�tì
- Zlep�ení podmínek pro rozvoj sportovní èinnosti a fungování klubu
- Zlep�ení spolupráce se sportovními kluby a obèanskými sdru�eními v Újezdì nad Lesy
- Poøádání tradièních letních �ákovských fotbalových turnajù
- Podpora opìtovného zprovoznìní �kolního �kvárového høi�tì pøi Z� Polesná
- Zahájení pøípravy pro vybudování potøebného zázemí na høi�ti Blatov
- Roz�íøení spolupráce s rodièi hráèù a pøíznivci na�eho klubu

K jednotlivým cílùm se budeme prùbì�nì na stránkách Újezdského zpravodaje vracet tak, abyste spolu s námi mohli
sledovat na�i práci a výsledky èinnosti nejen na poli sportovním.

Miroslav Bare� - pøedseda FK Újezd nad Lesy
mi.ba@volny.cz

Jarní karneval pro dospìlé
Závìrem loòského jsme uspoøádali Mi-

kulá�skou zábavu, která se podle na�eho
názoru vydaøila a setkala s velmi pøíznivou
odezvou pøítomných, kteøí se výbornì
bavili. Domníváme se, �e zvlá�tì potì�ena
mù�e být také dr�itelka hlavní ceny v tom-
bole, která získala videokameru v hodnotì
více ne� 10 000,-Kè. Proto jsme se rozhodli
v rámci naplnìní cíle roz�íøení spolupráce
s pøíznivci klubu uspoøádat Jarní karneval
pro dospìlé v Restauraci na Blatovì dne
29.3.2003 v 19:30. Pro dal�í informace sle-
dujte inzerci v Újezdském zpravodaji a na
oficiálních vývìsních místech v rámci
Újezda.
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Sportovní výsledky od 16.1.2003 do 16.2.2003
7.zápas FK � Braník 0:9 (0:4)
8.zápas FK � Meteor 4:0 (3:0)

g. 2x Pivoda, Eibich, Jandus

Aktu·lnÌ informace o FK ⁄jezd nad Lesy:
Chcete-li být pravidelnì informováni  o trénincích, o výsledcích

apod. mù�ete sledovat na�e stránky: www.fkujezd.aktualne.cz.
Halové soutì�e (M�, MF10, MF8, MF7, MF6) v halách

v Bìchovicích a Aero Odolena Voda mù�ete sledovat na
adrese: www.turnaj.aktualne.cz

Dorost
Brandýs � FK 5:1 (2:0)

g. Otopal T.
StaröÌ û·ci
Dal�í výsledky venkovního turnaje v Bohnicích:
4.zápas FK �  Meteor 4:1 (1:1)
5.zápas FK �  Viktorie 8 2:0 (0:0)

g. 2x Engelmann
6.zápas FK � Bohnice 3:0 (1:0)

g. 2x Engelmann, Kohout
7.zápas FK � Sparta 0:4 (0:1)
Minifotbal 10 ÑAì
Výsledky v halové soutì�i Trilobit cup � O pohár èerpací
stanice PHL Trilobit Tuklaty (hala Aero Odolena Voda):
7.zápas FK � Junior �A� 12:2 (5:1)

g. 4x Repetný, 4x Fi�er, 3x Køelina, Veselý T.
8.zápas FK � Vr�ovice 5:2 (2:1)

g. 2x Repetný, 2x Fi�er, Bednáø
Minifotbal 10 ÑBì
Výsledky v halové soutì�i TRILOBIT cup � O pohár èerpací
stanice PHL Trilobit Tuklaty (hala Aero Odolena Voda):
7.zápas FK � Háje 4:11 (2:2)

g. 4x Kováø
8.zápas FK � Bohnice 4:3 (1:1)

g. 2x Kováø, 2x Hrdlièka
Minifotbal 8
Dal�í výsledky v halové soutì�i PETR cup � O pohár èerpací
stanice PHL Petr Bìchovice (hala Bìchovice):
6.zápas FK � Bohnice 11:1 (5:0)

g. 3x Bednáø, 3x Vejr T., 3x Podlipný D.,
Kanta, Køikava

7.zápas FK � Vikt.�i�kov 5:1 (3:0)
g. 3x Bednáø, 2x Vejr

Minifotbal 7
Výsledky v halové soutì�i SAOS cup � O pohár Stavební
a obchodní spoleènosti SAOS (hala Bìchovice):
7.zápas FK � Dukla 6:7 (4:3)

g. 3x Vejr, 2x Mrazík, Køikava
8.zápas FK � Aritma 5:1 (4:1)

g. Vejr, Podlipný J., Køikava, Dole�al, Mrazík
Minifotbal 6
Výsledky v halové soutì�i STAKO cup � O pohár stavebnin
STAKO (hala Bìchovice):
5.zápas FK � Junior 7:1 (5:0)

g. 3x Podlipný J., 2x Andras, Baudi�, Havel
6.zápas FK � Háje 1:5 (0:2)

g. Podlipný J.

TrÈninky v†zimnÌ p¯est·vce (na tÏchto
trÈnincÌch se mohou hl·sit novÌ hr·Ëi):

Dorost:
Úterý 20:00 � 21:00 výbìh

21:00 � 22:00 tìlocvièna Polesná
Støeda 18:00 � 19:00 výbìh
Ètvrtek 18:00 � 19:00 výbìh
Pátek 19:30 � 21:00 tìlocvièna Polesná
Star�í �áci:
Pondìlí 16:00 � 17:00 hala Bìchovice
Støeda 16:30 � 18:00 tìlocvièna Polesná
Pátek 18:00 � 19:30 tìlocvièna Polesná
Mlad�í �áci:
Pondìlí 16:00 � 17:00 hala Bìchovice
Støeda 16:30 � 18:00 tìlocvièna Polesná
Pátek 14:00 � 15:30 tìlocvièna Polesná
Minifotbal 10:
Úterý 16:00 � 18:00 tìlocvièna Polesná
Støeda 15:00 � 16:30 tìlocvièna Polesná
Ètvrtek 15:00 � 16:30 tìlocvièna Polesná
Pátek 14:00 � 15:30 tìlocvièna Polesná
Minifotbal 8:
Pondìlí 15:00 � 16:00 hala Bìchovice
Støeda 15:00 � 16:30 tìlocvièna Èentická
Ètvrtek 16:30 � 18:00 tìlocvièna Polesná
Pátek 15:30 � 17:00 tìlocvièna Polesná
Minifotbal 7:
Støeda 16:30 � 18:00 tìlocvièna Èentická
Ètvrtek 16:00 � 17:00 tìlocvièna Polesná
Pátek 15:30 � 17:00 tìlocvièna Polesná
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Z ⁄JEZDSK… HISTORIE

VÝBÌR DÙLE�ITÝCH VLASTIVÌDNÝCH A DÌJEPISNÝCH ÚDAJÙ
O PÙVODNÍ OBCI ÚJEZD NAD LESY

Pokraèování
ZaniklÈ st¯edovÏkÈ vesnice

V�echny zaniklé vesnice se nachá-
zely v lesním komplexu �Fidrholec�.
Pøipomínají se v regestech, majetko-
vých a soudních listinách, dále ve zbyt-
cích zemských desek (registrù).

� á k  (1873 prùzkum pochùzkou -
W.W.Tomek, dispozice silnì poru�ena
stavbou trati Bìchovice - Úvaly 1843-
1844)

Poloha: na kat.úz.Klánovice, za tratí,
vpravo od strá�ního domku �tamberk,
pomístní jméno �V �áku�. Patrné zbyt-
ky sev. a SZ hráze rybníka. Zbytky zdí
z vy�ehoøovického pískovce byly roz-
ru�eny pøi výsadbì lesy kolem r.1885.
Tomek uvádí nálezy keramiky, podkov,
studní a zbraní. �ák nále�el ke Kvìtnici,
zanikl pøed r.1558. Podle povìsti mìla
ves údajnì kostel se dvìma zvony. Sta-
vební kámen pou�it pøi zakládání lich-
tensteinské hájovny na �tamberku. Prù-
zkum lokality je ve výhledovém plánu
Archeologického ústavu ÈSAV (dr.Zde-
nìk Smetánka).

L h o t a  (Wirgentuffel, na vrcholu
úvalského kopce, mezi hájovnou a re-
translaèní stanicí).

Lhota byla opu�tìna pøed r.1558. Po-
místní jméno �Na kostelíku� se vztahu-
je ke kostelu sv.Václava. Lhota patøila
Kvìtnici (Petr z Kvìtnice, poè.15.stol.,
jinak pouze v seznamech duchovních
správcù 1377-1402, první zpráva o faøe
ve Lhotì z r.1360. Stavební kámen
pou�it pøi budování lichtensteinské le-
sovny).

H o l e  (u Sibøiny, poloha neznámá,
zanikla poè.17.stol.).

L i t o � n i c e  (mezi Bìchovicemi
a Dubèí. Zanikla v husitských válkách).
Tábor Zikmundových vojsk pøed bitvou
na Vítkovì na JZ okraji Vidrholce.

S l a v ì t i c e  (zalo�ena r.1349
zderazským klá�terem).

Poloha: na kat.úz.Klánovice �v Gol-
fu�, severnì od �el. trati, ca.1000 m záp.

od stanice Klánovice. Patrny zbytky hrá-
zí rybníku Slavìtím, vypu�tìného r.1842
pøi stavbì �eleznice. Mokøiny, �lutý ko-
satec. Od r.1450 Slavìtice pøipojeny k
Dubèi, po r.1543 jako pustá ves zasta-
veny pánùm z Kolodìj. Rybníky Noha-
vièka a Chobot.

T a è o v  (mezi Kvìtnicí a Úvaly, na
J a JV okraji obory)

V místopisu království èeského od
Augustina Sedláèka se uvádí studánka
a rybník u potoka Výmola. Pomístní jmé-
na �U studánky� a �Na zabité�.

S k a r a  (mezi Kvìtnicí a Úvaly,
zanikl r.1508 pøi loupe�ném nájezdu
Jiøího Kopidlanského. Úvaly a Skara vy-
páleny).

Stavební kámen pou�it pøi budování
zdi Dobroèovické obory. Poloha: ostroh
u Výmoly na JV okraji obory. Podle ne-
ovìøené zprávy Bohuslava Balbína se
na hradu Skara narodil Arno�t z Par-
dubic, první pra�ský arcibiskup.

OkolnÌ obce
K o l o d ì j e

Kolodìjská tvrz na ostrohu Rokytky
se pøipomíná ve 14.stol. Støe�ko z Ko-
lodìj, r.1376. Jeho synové podepsali
protest èeských stavù proti Kostnic-
kému konciliu. 15.stol. - Rotlevové,
pozdìji Kostka z Postupic, Mandelík
z Chrástu, Tomá� z Javoøice. 1536 -
zadlu�ené Kolodìje kupuje Jaroslav
Smiøický ze Smiøic, panství Uhøínìves.
Po bitvì na Bílé Hoøe konfiskát Kolo-
dìje postoupen Karlovi z Lichtensteinu.
Zámek na místì tvrze z roku 1772, Ma-
rie Terezie Savojská.  �tefka z Kolodìj
popraven 21.6.1621 na Staromìstském
námìstí. Pøi pøevozu cenností králov-
ství èeského mezi 8.-9.8.1791 v Ko-
lodìjích ulo�eny korunovaèní klenoty
a roucha.  Kostel z  r.1804, z  bývalého
újezdského  kostela sv.Bartolomìje
pøevezeny 2 zvony a obraz sv.Bartolo-
mìje. Po Bílé Hoøe byl Újezd spra-
vován z Kolodìj vèetnì tzv.Kolodìj-
ského zálesí (ji�ní èást dne�ních Klá-

novic), od konce 18.stol.Újezd pøi�ko-
len ke Kolodìjím v rámci lichtenstein-
ského panství. Rybník v oboøe na Ro-
kytce, výsadba dubù z 1.pol.18.století.
Po roce 1930 zámek vyu�íván jako leto-
visko ès.prezidentù, dnes ve správì Kan-
celáøe prezidenta republiky.
S i b ø i n a

Pøipomína se ji� v r.1197 v dr�ení
pra�ských mì��anských rodin. Po r.1349
spravována z Kvìtnice. 1583 statek, 3
rybníky, 1587 pøipojena k panství Ko-
lodìje. Jaroslav ze Smiøic. Smiøiètí ztra-
tili Sibøinu po Bílé Hoøe, kdy se jako
pøidru�ený konfiskát stala  majetkem
Lichtensteinù. Archaické názvy Støíbøi-
na, Silbøina, Siebøina.
Ú v a l y

Zalo�eny kolem r.1300, r.1426 roz-
dìlena mezi �kvorec a Hostyni, od
r.1560 patøí ke �kvorci. 1489 most pøes
Výmolu na tzv.trstenické cestì (celní
místo). Kostel ze 16.století, fara od r.1876.
Erb ze 17.století (modrý �tít s trávní-
kem, vlevo tvrz s okny a vraty, støecha
se zlatými makovicemi, vpravo lípa).
Viadukt z r.1846, 1860-1862 dìlnické
nepokoje tzv. �barabù� (�el.dìlníkù).
Truhláøské dílny, zpracování masa a uze-
nin. Na katastru zaniklé vesnice a hrad
Skara. Rodi�tì Marie Majerové (mlýn).
K l á n o v i c e

Do r.1874 dominikální èást katastru
�estajovice, samostatná obec a� od
r.1920. Klánùv statek místem obilnáø-
ských pokusù, po r.1874 parcelace -
Kolodìjské zálesí, samoty �tamberk,
Nový Dvùr. Po r.1918 letovisko, mine-
rální prameny, po r.1930 výstavba lázní,
restauraèní provozy, koupali�tì, sídlo
pra�ského Golf-klubu, dnes ÈSTV.
Uèili�tì ÈSSD, uèili�tì Ès.filmu (pro-
mítaèi).

U významných vzdálenìj�ích obcí
odkazuji na publikaci Umìlecké pa-
mátky Èech I-III, nakl.Academia pod
názvy: Jirny, Kralovice, �kvorec, Slu�-
tice, Øíèany.
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Z ⁄JEZDSK… HISTORIE
B ì ch o v i c e

Osada zalo�ena na poèátku 13.stol.
Od r.1228 v dr�ení rùzných pra�ských
novomìstských klá�terù (sv.Jiøí, sv.Ka-
teøiny). V listinách zmínky o tvrzi�ti, po-
loha  neznámá. 1576 kupují Bìchovice
bratøi Záp�tí a pøipojují je k Dubèi, dvùr
spravuje od r.1584 Mikulá� Skalský
z Dubu, který sídlí ve Slu�ticích. Od
r.1623 konfiskát získává kní�e Karel
z Lichtensteinu, Bìchovice pøiøazeny
ke kosteleckému panství. Od 17.stol.
významná hospoda ve støedu obce, poz-
dìji pøepøahací stanice na cestì mezi
Biskupským (Èeským) Brodem a Pra-
hou; 1848 - pøestøelky na bìchovické
stanici dráhy. Od r.1955 seøaïovací ná-
dra�í východní vìtve nákladní dopravy.

éeleznice - pl·ny a skuteËnost
Výstavba dráhy Praha-Olomouc v le-

tech 1842-1845, projekt a vedení stavby
ing.Jan Perner, 2500 �barabù�, dìlníkù
vìt�inou italského pùvodu. Pùvodní pro-

jekt poèítal se smìrováním Male�i-
ceKolodìje. Kvìtnice-�kvorec. Pro
odpor Lichtensteinù zmìna - pøes
Vidrholec. Vysou�ení mokøin, ru�ení
rybníkù, stavba úvalského viaduktu
pøes Výmolu. Provoz zahájen 20.8.
1845 na Hybernské nádra�í. Tra� Pra-
ha-Uhøínìves-Øíèany-Bene�ov (1871);
Praha - Èelákovice pøes Brandýs
(1873).
NejstaröÌ ˙jezdskÈ rodiny podle

ökolnÌch a bernÌch seznam˘
lichtensteinskÈ spr·vy

Míkovi, Paroubkovi, Líznerovi, No-
votných, Dlabaèovi, Hejdukovi, Pøikry-
lovi, Rathouských

K¯Ìûe a zvoniËky
Blatov - 1874, �námìstíèko� osáze-

no lipami 6.11.1941
Újezd - u statku, Staroújezdská, 1912,

zvon r.1943 zabaven, nový z r.1949

PomnÌky
T.G.Masaryk, park �koly, ak.sochaø

B.Zvìøina, 28.10.1938
�ulový pomník v parku u �koly 18.10.

1945, exhumace padlého sov. tankysty
6.3.1948, pøevoz Ol�any

1945 - 3 køí�e v poloze �Na skal-
kách� (Plecháèek, Vala, Køí�ek, obìti
kvìtnového povstání na N.Sibøinì).

1946 - pomník u silnice na Roho�níku
Julius Fuèík, park u �koly, nár.um.Jan Hánna

Katastr ⁄jezda 1922
1682 ha, z toho 241,2 ha pole, 20,99 ha

louky, 553,9 ha les, zbytek zahrady a za-
stavìná plocha, komunikace.

Teploty a srá�ky podle souhrnu Èes-
kého hydrometeorogického ústavu za
léta 1948 - 1960: roèní prùmìr teplot
8°C, prùmìr èerven 18,8°C; roèní prù-
mìr srá�ek 560 mm, prùmìr IV-IX 360
mm; IV-VII 240 mm, 1 pøírodní rezer-
vace a 2 chránìné oblasti ve Vidrholci
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9 Písmenná køí�ovka �Starosta a jeho biøic�
VODOROVNÌ : A. Zkratka jednotky mno�ství, kov na

plomby, symbol kyselosti. -  B. Znaèka astatu, experiment,
koncovka mnoha organických slouèenin. - C. Mìna Loty�-
ska, dìjství, izolaèní folie. -  D. rusky �oni�, kulový bacil,
jednotka mno�ství. -  E. Øada, nìmecky slangovì �dìdeèek�,
jméno sopranistky Sariové. -  F. Evropan, øeka na Slovensku,
zastaralé zájmeno. -  G. 2.tajenka, znaèka niklu. -  H. SPZ
Kmochova mìsta, hlavní mìsto Ghany, latinská spojka. -  I.
Jméno prezidenta Lincolna (domácké), anglicky �plechov-
ka�, �enské jméno. � J. Dìtský pozdrav, nìmecký básník,
Ludolfovo èíslo. -  K. Planetka, �enské jméno, prvek znaèky
B. -  L. Básnická ozdoba (druh metonymie). -  M. Stopy
tuku na polévce, kulièka o�ivující Golema, korý�.

SVISLE : 1. Dobøe, míè na rugby, platidlo øady jihoame-
rických státù. -   2. Èlánky, �panìlsky �øeka�, jméno psa. 3.
Výrobce brýlí, nìmecky slangovì �babièka�, slangovì �tram-
vaj�. 4. Mìsto v Texasu, oprava, èerné uhlí. -  5. Znaèka
na�ich dopravních letadel, 1.tajenka, staroøecká bohynì
vítìzství. -  6. Zkratka technické vysoké �koly, dutina, kód
administrativy. -  7. Strom s chvìjícími se listy, zairský kmen,
mu�ské jméno. -   8. Podnìt, zdùraznìný zápor, období.  -  9.
Volební jednotka, �enské jméno, asijský stát.
Pomùcka : Abe, Ada, Aka,

eljén

KÿÕéOVKA PRO VOLN› »AS
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Oznámení o vyhlá�ení výbìrových øízení
Úøad mìstské èásti Praha 21

zastoupený tajemníkem Evou Pravdovou
vyhla�uje dne 18.února 2003 výbìrové øízení

na obsazení pracovních míst
vedoucí odboru majetku a investic

a
referent stavebního úøadu

Více informací se dozvíte na tel. 281971685,88,89
p.Vlásenko, na úøední desce, nebo na www.praha21.cz

Úøad mìstské èásti Praha 21
Úøední hodiny pro veøejnost

od 1.3.2003
pondìlí 8 � 12 13 � 17.30
støeda 8 � 12 13 � 17.30
pátek 8 � 12

Pravdová Eva
tajemník MÈ Praha 21

OZN¡MENÕ PRO OB»ANY

MÌSTSKÁ   POLICIE   INFORMUJE
DESATERO RAD PRO SENIORY

- Udìlejte nìco pro ochranu svého majetku a neèekejte, a� se vám nìco ztratí- Tak, jako je dùle�ité zabezpeèení domácnosti pøed vloupáním, je nezbytná i ochrana pøed po�árem.- Pøi výbìru konkrétního zabezpeèovacího zaøízení, poji��ovny a firmy, vybírejte v�dy podle svého rizika, své kapsya z více mo�ností � jediná doporuèovaná mo�nost nemusí být právì tou ideální.- U cennìj�ích vìcí si poøiïte fotodokumentaci, zapi�te výrobní èísla pøedmìtù (nemusí jít jen o pøedmìty, které jsoudrahé z hlediska jejich poøizovací ceny, ale i o pøedmìty mající historickou nebo osobní hodnotu) pro jejich pøípadnénutné vyhledávání pøi kráde�i èi pojistné události.- Mìjte svou domácnost pod dohledem i o dovolené � byt nechte nepravidelnì kontrolovat (vèetnì vybírání schránky nadopisy) pomocí sousedù, pøíbuzných a známých.- Kdy� je nìkdo neznámý za va�imi vstupními dveømi, zachovejte klid, buïte ostra�ití a opatrní. V �ádném pøípadì ihnednevpou�tìjte osobu do bytu a hovoøte s ní pootevøenými dveømi, zaji�tìnými bezpeènostním øetízkem nebo závorou.- Jako úèastníci silnièního provozu neopomeòte, �e ve va�em vìku mohou být va�e reakce ji� objektivnì pomalej�í.- Nepøebíhejte vozovku pøed rychle jedoucím vozidlem, nedobíhejte tramvaj èi autobus a pøecházejte po vyznaèenémpøechodu.- Vyu�ijte svých bohatých �ivotních zku�eností pøi øe�ení nenadálých situací, v�ude a pøi ka�dém fyzickém napadenívyu�ijte prostøedky individuální ochrany jednotlivce � zvukový popla�ný signál, sprej apod�.

Vyhodnocení výsledné èinnosti za mìsíc leden 2003
V mìsíci lednu bylo strá�níky deta�ovaného pracovi�tì Klánovice zji�tìno celkem 255 pøestupkù.

Struktura zji�tìných pøestupkù: 229 � pøestupky v dopravì
20 � veøejný poøádek

6 � pøestupky ostatní
Ostatní øe�ení pøestupkù: 122 � VNPP (výzva pro nepøítomného pachatele pøestupku)

7 � oznámení o pøestupku (pøíslu�nému správnímu orgánu)
Dal�í ukazatelé:

- provedeno pomocí PTC 4 610 lustrací vozidel,
- 11 náhradních doruèení (soudy, úøady, apod.)
- 145 zkontrolovaných osob

Dále bylo provedeno 51 kontrol se zamìøením na stánkový prodej, 137 kontrol se zamìøením na restaurace na dodr�ování
zák.37/89 Sb. (o ochranì pøed alkoholismem).

Dále do èinnosti MP patøí i ka�dodenní zaji��ování vybraných pøechodù u základních �kol, souèinností akce jak s ÚMÈ
a PÈR, tak celopra�ské akce. Dále akce preventivního charakteru na �ádost jednotlivých �kol, zaji��ován sportovních,
kulturních a jiných spoleèenských akcí. Dále spolupracujeme s fi.ELTODO (veøejné osvìtlení) a PVK (Pra�ské vodovody
a kanalizace)

Závìrem bych chtìl pøipomenout, �e do�lo od 1.1.2003 k roz�íøení pravomocí zejména pøi øe�ení dopravy, tak�e oblasti,
kde jsou strá�níci schopni zasáhnout a pomoci obèanùm, se znatelnì roz�iøují.
Telefonní èísla na MP Klánovice:stálá slu�ba 281 91 88 86 nebo l.156
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placen·
 inzerce & reklama

STAVEBNINY KRUTSK›
ÑPARTNER PRO VAäI STAVBUì

STAVEBNINY KRUTSK›
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placen·
 inzerce & reklama

Po, St − 8.30 – 12.00 hod.

− 13.00 – 18.00 hod.
Út − 8.30 – 15.00 hod.
Čt, Pá − 8.30 – 13.00 hod.

R o d i n n ·  s t a v e b n Ì  f i r m a
BedrnÌk

l Stavba rodinn˝ch dom˘
l Rekonstrukce objekt˘ a bytov˝ch jader

l ZajistÌme projekt
l ZhotovenÌ plot˘ a z·m. dlaûbyPacov 97 p. ÿÌËany

251 01
Tel.: 608/ 966 362, 737/ 112 979, Fax: 323/ 603 720

Prod·m dubovÈ ötÌpanÈ d¯evo
pro Vaöe krby a kamna

cena 10 kg - 29,- KË - Doprava zdarma
Tel.: 732 544 722
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Restaurace, Penzion a Galerie „Kolmanka“Restaurace, Penzion a Galerie „Kolmanka“Restaurace, Penzion a Galerie „Kolmanka“Restaurace, Penzion a Galerie „Kolmanka“Restaurace, Penzion a Galerie „Kolmanka“
Provozovatel:  Stanislav KlikarHodkovská 1210Praha 9 - Újezd nad LesyTel.: +420 777 308 302

Otevírací doba:Po � So 17.00 � 24.00Ne 17.00 � 22.00

Posezení v klidném prostøedí, výborná kuchynì

vlasovÈ studio  MISHELL
603 789 042

kosmetick˝ salon  eMKa
603 788 743,  281 970 856

s Ìd l i ö t Ï  Rohoûn Ìk ,  é Ì öovsk·  1627

Ø veökerÈ kade¯nickÈ a kosmetickÈ sluûby
Ø ˙Ëesy a lÌËenÌ pro slavnostnÌ p¯Ìleûitosti
Ø oöet¯enÌ pleti laserem, myostimul·tor
Ø permanentnÌ make-up, depilace vosky
Ø prodej vlasov˝ch a pleùov˝ch v˝robk˘

Poñ»t  14ñ19,   d·le  dle  objedn·vek

placen·
 inzerce & reklama

❋

M. Vykou¯il
Mobil: 605 436 119

❋

Po cel˝ t˝den - p¯ijedu!!!

❋  SERVIS ❋  TELEVIZE ❋

❋  VIDEO ❋

AntÈny
TV + SAT + VKV + Kabel

Mont·ûe
Opravy
⁄drûby
MÏ¯enÌ sign·lu
PropojenÌ a se¯ÌzenÌ TV
+ videa + SAT
Rozvody v RD

Kabelov· televize (UPC)
NapojenÌ dalöÌch TV na
st·vajÌcÌ antÈnu
STA, ITA, kabelovÈ
rozvody
Revize

fa: Lehovec; tel.: 281 973 053, 603/ 75 33 12,
e-mail: roman.lehovec@worldonline.cz

Ji¯Ì Kopeck˝
SoudnÌ znalec v oboru

Ekonomika - ceny a odhady nemovitostÌ

w w w. vo l ny. c z / o d h a d y n e m o
E - m a i l :  o d h a d y n e m o @ vo l ny. c z

         Meinlinova 312  Tel./Fax: 281 971 998
190 16 Praha 9 - KolodÏje    Mobil: 602 352 741

Vyst¯ihnÏte si a zaloûte mou vizitku !!!

O d h a d y  a  o c e Ú ov· n Ì  n e m ov i t o s t Ì

Na r˘zn˝ch oslav·ch V·m zazpÌv·me
a zahrajeme na kl·vesy

PETR ŠIMON se zpěvačkou

TEL.: 281 971 887   MOB.: 605 532 699

PRAHA 9 ⁄jezd nad Lesy

SvSvSvSvSvé služby nabízíé služby nabízíé služby nabízíé služby nabízíé služby nabízí

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan ŽÍŽALA

HusovHusovHusovHusovHusovo náměstí 62, Český Brod (přo náměstí 62, Český Brod (přo náměstí 62, Český Brod (přo náměstí 62, Český Brod (přo náměstí 62, Český Brod (před Městským úř.)ed Městským úř.)ed Městským úř.)ed Městským úř.)ed Městským úř.)
PPPPPro informaci:ro informaci:ro informaci:ro informaci:ro informaci:
rozloučení −rozloučení −rozloučení −rozloučení −rozloučení − v Pv Pv Pv Pv Prrrrrazeazeazeazeaze do 12.000,−do 12.000,−do 12.000,−do 12.000,−do 12.000,−

Bez obřaduBez obřaduBez obřaduBez obřaduBez obřadu do 6.500,−do 6.500,−do 6.500,−do 6.500,−do 6.500,−
KVKVKVKVKVALITALITALITALITALITA         NÍZKÉ CENY        SOLIDNÍ JEDNÁNÍA         NÍZKÉ CENY        SOLIDNÍ JEDNÁNÍA         NÍZKÉ CENY        SOLIDNÍ JEDNÁNÍA         NÍZKÉ CENY        SOLIDNÍ JEDNÁNÍA         NÍZKÉ CENY        SOLIDNÍ JEDNÁNÍ

−  montáž hrobů z přírodního kamene  −−  montáž hrobů z přírodního kamene  −−  montáž hrobů z přírodního kamene  −−  montáž hrobů z přírodního kamene  −−  montáž hrobů z přírodního kamene  −

Kontakt s naší firmou se VKontakt s naší firmou se VKontakt s naší firmou se VKontakt s naší firmou se VKontakt s naší firmou se Vám finančně vyplatí.ám finančně vyplatí.ám finančně vyplatí.ám finančně vyplatí.ám finančně vyplatí.
Spojení:Spojení:Spojení:Spojení:Spojení: TTTTTel./Fel./Fel./Fel./Fel./Fax:ax:ax:ax:ax: 203/ 62 24 88, 203/ 65 77 58203/ 62 24 88, 203/ 65 77 58203/ 62 24 88, 203/ 65 77 58203/ 62 24 88, 203/ 65 77 58203/ 62 24 88, 203/ 65 77 58

Mobil:Mobil:Mobil:Mobil:Mobil: 602  429 913602  429 913602  429 913602  429 913602  429 913

Jak postupovat pøi úmrtí:Tímto inzerátem se nechceme podbízet, pouze Vásinformovat.- v�dy zále�í výhradnì na Va�em rozhodnutí- v �ádném pøípadì nemusíte poslouchat nìkteré pracovníkyzdravotního zaøízení, kteøí Vás nìkam smìøují. Uvìdomtesi, �e v dne�ní �moderní� dobì není nic zadarmo, tak�e iinformace od tohoto pracovníka zdravotnictví je bohatìodmìnìna, tou firmou, kam jste smìrováni.A V�E PLATÍTE JENOM VY!
- proto se také ceny za pohøby u tìchto firem pohybujív závratných vý�kách, co� je pro informaci o 10 000,- Kèvíce ne� u na�í firmy /ve stejné kvalitì/.- proto pøi úmrtí doma èi obdr�ení telegramu z nemocnicese nejdøive informujte o cenách nebo nás telefonickykontaktujte a my Vám poradíme. Jan �í�ala

MALOV¡NÕ - LAKOV¡NÕ
drobnÈ zednickÈ opravy

Pav e l  N E DV Ã D

281 970 109, 607 666 271

H L Í D Á N Í  D Ì T Í
Studentka VO� sociálnì pedagogické

nabízí hlídání dìtí u Vás doma.
Kontakt veèer na telefonu:

sl. Turoòová - 737 534 854, 281 970 851
Zn.: Újezd nad Lesy a okolí
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Pavla Matouökov·
K BÏchovic˘m 251, Praha 9 - KolodÏje

Tel.: 281 972 008
Mobil: 723 117 376

OpÏt otev¯enÈ

KADEÿNICTVÕ
D ¡ M S K … ,  P¡ N S K … ,  D Ã T S K …

NabÌzÌme: St¯ih·nÌ p·nskÈ - 41,- KË
St¯ih·nÌ a fouk·nÌ d·mskÈ - 144,- KË
Trval· s koneËnou ˙pravou - 220,- KË
a dalöÌ...

ProvoznÌ doba: PondÏlÌ 12 ñ 18 hodin
⁄ter˝ 8 ñ15 hodin
St¯eda 12 ñ 18 hodin
»tvrtek 8 ñ 15 hodin

»ENTICK¡ 503,  ⁄JEZD NAD LESY - PRAHA 9

MOBIL: 607 633 317     TEL.: 281 970 169

PROV¡DÕ V›ROBU:
vrat - pojezdov˝ch, gar·ûov˝ch, vchodov˝ch vr·tek, plot˘,
z·bradlÌ, v˝bÏh˘ pro dom·cÌ zvÌ¯ectvo, mont·û pletiva aj.

ZÁMEČNICTVÍ − Semerád

Zubní ordinace − MUDr. Vít Bureš
Onöoveck· 1280, ⁄jezd nad Lesy
Tel.: 281 973 340, 281 961 024

si dovoluje ozn·mit, ûe s otev¯enÌm novÈ ordinace na BlatovÏ
a s rozöÌ¯enÌm ˙vazku o jedno lÈka¯skÈ mÌsto se uvolnila kapacita pro

stomatologickÈ oöet¯enÌ, do naplnÏnÌ kapacity p¯ijÌm·me novÈ pacienty.

⁄ËetnÌ firma nabÌzÌ externÌ spolupr·ci p¯i zpracov·nÌ
VAäEHO ⁄»ETNICTVÕ.

J⁄, P⁄, DPH, mzdy, vË. daÚ p¯izn·nÌ.

SoÚa Babinsk· - ⁄jezd nad Lesy
Tel.: 282 971 407, 602 404 735

Specializace :
l prodej a servis profesionální audiotechniky
l zesilovaèe, reproboxy, kabely, konektory
l spotøební elektronika  / CD, MG, hifi /
l ozvuèování spoleèenských akcí
l kulturní poradenství
l agentá�ní èinnost v umìní

Opravíme va�e hudební pøístroje !!!
Pøi prvních nákupech drobný dárek a slevy !!!

Otevíráme 1.2. 2003
v prostorech bývalé prodejny Suzuki.

TONNY MUSIC
a u d i o  p r o d e j  a  s e r v i s

Ing. Antonín Smrèka
Za¯ÌËansk· 686 Praha 9 - ⁄jezd nad Lesy

Tel. : 281971634, 281970628 mobil : 602849354

e-mail : audioservis@volny.cz

www.tonnymusic.cz

OPRAVY PRAČEK
AUTOMATICK›CH A VÕÿIV›CH

Josef T·borsk ,̋ Praha - ⁄jezd n/Lesy
éichlÌnsk· 1670, Tel.: 281 970 947, 602 949 765

Zveme na dobré zákusky a chlebíčky s možností
objednání. Zhotovujeme dárkové koše a balíčky

STAROKL¡NOVICK¡ 470 - ⁄JEZD NAD LESY

TEL. :  +420  281  973  920

CUKRÁRNA U BERUŠKYCUKRÁRNA U BERUŠKYCUKRÁRNA U BERUŠKYCUKRÁRNA U BERUŠKYCUKRÁRNA U BERUŠKY

Ing. JIÿÕ KABA - SOUDNÕ ZNALEC

CENY A ODHADY NEMOVITOSTÕ
Praha 9

Tel.: 281 924 972,  Mobil: 603 331 825

AUTODOPRAVA
NONSTOP

l odvoz kontejnery

l sutÏ, odpad, pÌsky

Tel.: 281 931 419, 281 931 164
Mobil: 603 242 142

M I L A N   P E T R U � Á L E K
Novozámecká 520, 190 12 Praha 9

l p¯eprava materi·lu

l avia, liaz, tatra

l zemnÌ a v˝kopovÈ pr·ce
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VYMĚNÍM BYT
3+1 cca 89 m2 + 6 m2 lodûie na BarandovÏ za

byt 2+1 nebo 3+1 na sÌdliöti RohoûnÌk.
P¯ÌpadnÈ dorovn·nÌ ˙stnÏ.

Tel.: 776 710 212

Nejlevnìj�í povinné ruèeníHavarijní poji�tìníPoji�tìní nemovitostí�ivotní poji�tìní
U Pluta, Kojická 962 777 692 579281 970 400

HLED¡M STUDENTA/STUDENTKU
na v˝uku anglickÈho a nÏmeckÈho jazyka pro û·ka 4 t .̄ Zä.

Tel.: 602 318 588

ROMANTIKA - radost z d·rku, »entick· 1314, Praha 9 - ⁄jezd n/L, Tel.: 281 972 362

V·ûenÌ z·kaznÌci,
Vöichni se urËitÏ jiû tÏöÌte na jaro. Proto se
p ījÔte inspirovat nov˝m jarnÌm a velikonoËnÌm
zboûÌm, kterÈ jsem pro V·s p īpravila uû nynÌ
na poË·tku b¯ezna.
TÏöÌm se na shled·nÌ  -  M. äebÌkov·

radost
z d·rku

Romantika

OTEVØENO OD PONDÌLÍ DO NEDÌLE1430 � 2000 hod.

ParfumerieParfumerieParfumerieParfumerieParfumerie

Tel.: 281 972 605
602 253 055

Chotìnovská 635, Újezd n./L.

RE ALITNÍ K ANCELÁØ SCHICK
Novolhotsk· 450, Praha 9 - ⁄jezd nad Lesy

Tel.: 603 444 092, 603 444 073
Fax: 281 971 437

e-mail: petr.schick@volny.cz

SLUéBY: l koupÏ, prodej, pron·jem vöech
druh˘ nemovitostÌ

l rekonstrukce rodinn˝ch domk˘
l v˝stavba rodinn˝ch dom˘ na klÌË

NABÕDKA: l pozemky
l byty
l rodinnÈ domy
l komerËnÌ objekty

Oprava
V návrhu na jmenování èlenù redakèní rady (Zpravodaj è.2str.2) by mìlo být v závìru odstavce správnì:Rada jmenovala tyto nové èleny redakèní rady � Ing.L.Vojtu,prof.Dr.V.Bejèka, prof.Dr.L.Jen�ovského a S.�troufovou.Proti uveøejnìní tohoto pøíspìvku ve Zpravodaji se postavilnový èlen rady Ing.L.Vojta (ODS).

 L. Jen�ovský
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PRODEJ V»ETNÃ DOPRAVY
KVALITNÕ ZAHRADNÕ ZEMINY, PÕSKU, KA»ÕRKU, äTÃRKU A KŸRY

TEL.: 603 255 770

AUTODOPRAVAZEMNÍ PRÁCE
   TER…NNÕ ⁄PRAVY                                                 ODVOZ

ZAHRAD A POZEMKŸ NA KLÕ» VäECH ODPADŸ, SUTÕ
KOP¡NÕ SKLEPŸ, Z¡KLADOV›CH P¡SŸ A V›KOPOV… A JIN… ZEMINY
KANALIZA»NÕCH, VODOVODNÕCH A PLYN. PÿÕPOJEK V»ETNÃ ULOéENÕ A NALOéENÕ NA VŸZ
TRH¡NÕ PAÿEZŸ

www.a-cervenka.czwww.a-cervenka.cz

77777

www.querea.cz

Daniel

602/ 205 949, 605/ 465 765
OsobnÌ a n·kladnÌ doprava po celÈ »R

T
A
X
I

T
A
X
I

P…ÿOV… V›ROBKY
ËiötÏnÌ pe¯Ì, öitÌ dek a polöt·¯˘

StarokolÌnsk· 192, Praha 9 - Blatov

Tel.: 601 236 775

⁄»ETNICTVÕ
jednoduchÈ i podvojnÈ, zpracov·nÌ DPH, daÚovÈ p¯izn·nÌ

EVA NOVOTN¡, Praha 21, ⁄jezd nad Lesy
E-mail: eva.novotna@mybox.cz

Tel.: 281 970 396, mobil: 605 146 596
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Firma KvÏtiny Lucka
V·s zve na jarnÌ a velikonoËnÌ v˝stavu, kde V·m nabÌdneme
velikonoËnÌ vÏnce na dve¯e i na st˘l.
K prodeji budou i tradiËnÌ aranûm· pro radost a potÏöenÌ.
To vöe najdete v ˙jezdskÈm zahr·dk·¯skÈm Ñare·lu sn˘ì,
ve Staro˙jezdskÈ ulici, smÏrem na KolodÏje, 300 m od semaforu

v p·tek 4.dubna 2003 od 12.00 -18.00 hod.
v sobotu 5.dubna 2003 od 08.00 -17.00 hod

TÏöÌm se na V·s        Lucka

Lucie DlabaËov· »enovick· 1445, ⁄jezd nad Lesy    Tel. 281 972 342

INSTALAT…RSK… - Z¡ME»NICK…
TOPEN¡ÿSK…

fa INZÁTO SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLU�BY:

SEMERÁD ZBYNÌK  -  ÈENTICK Á 503,  ÚJEZD NAD LESYMOBIL: 607 633 317  TEL.: 281 970 169

Újezdský zpravodaj − měsíčník. Vydává: Úřad MČ Praha 21 − Újezd nad Lesy. Adresa redakce: MČ Praha 21− Újezd n/L, Staroklánovická 260, PSČ 190 16,
tel. 281 971 689. Titul navrhl: Rudolf Mikyška. Redakční rada: Pavla Jakubcová, Hana Jančová, Petr Mach, Engelbert Svoboda. Šéfredaktor: Pavel Švejnoha.
Sazba a tisk: Betis s.r.o., areál VÚ, 190 11 Praha 9 − Běchovice, tel.: 267 062 098. Registrace: MK ČR E − 13327. Uzávěrka vždy 16. v měsíci. Náklad − 1400 ks.
Redakce si vyhrazuje právo upravovat otištěné materiály pouze po stránce gramatické, nikoliv stylizační. Názory zde uveřejněné nemusí vždy vyjadřovat

postoj redakce.

DŸLEéIT… UZ¡VÃRKA VéDY 16. V MÃS.INZER¡TY - NA M⁄ 1 P. FINAN»NÕ ODBOR
PÿÕSPÃVKY - NA M⁄ DO SCHR¡NKY

Firma QUEREA spol. s r.o.
zab˝vajÌcÌ se v˝robou n·bytku na mÌru,

p ījme ihned

TRUHLÁŘE
do provozovny v ⁄valech u Prahy.

HLED¡ME MONT¡éNÕ PARTY
na éL s vlastnÌm vozem (dod·vkou)

a n·¯adÌm.
Tel.: 281 971 407, 602 210 281

PM SERVIS
Starokl·novick· 185
Praha 9

4 roky bez starostÌ
a sluûby, kterÈ nikde nenajdete

PRODEJ ELEKTROSPOTÿEBI»Ÿ ZNA»KY
AEG, Elektrolux, Zanussi, Malber, Liebherr, Panasonic, Taurus, Princess a dalöÌ.

Zdarma:
dovoz spot¯ebiËe l zapojenÌ spot¯ebiËe (praËky) l svoz starÈho spot¯ebiËe

Tel.: 281 970 370 www.pmservis.cz

S tímto inzerátem sleva 10 %

AUTOŠKOLA
⁄jezd nad Lesy
Hodkovsk· 1188

Tel.:  607 928 382,  281 971 520


